
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov, konaného dňa 08. 09. 2016  

 

 
Účasť:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: J. Minárová 

Hostia: Mgr. T. Kolembus 

 

Program:  

                1.   Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom 

2. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2015/2016 

3. Aktualizácia školského vzdelávacieho programu. 

4. Plán práce školy v školskom roku 2016/ 2017, materiálno-technické zabezpečenie 

5. Diskusia. rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

 

Zápis o priebehu:  

 

K bodu 1 

 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Rady školy Mgr. Petra Lukáčová. Privítala prítomných 

a oboznámila ich s programom zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili.  

  

 

K bodu 2 

 

 Predsedníčka Rady školy vyzvala riaditeľku školy PaedDr. Marianu Krigovskú, aby 

predniesla Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2015/2016. Všetci prítomní sa mali možnosť k nej vyjadriť.  

 

 

K bodu 3 

 

   Riaditeľka školy PaedDr. Mariana Krigovská predniesla aktualizáciu Školského 

vzdelávacieho programu pre reformný 2. a 6. ročník. Všetci prítomní sa mali možnosť k nej 

vyjadriť.  

 

 

K bodu 4 

 

Riaditeľka školy PaedDr. Mariana Krigovská predniesla pedagogicko-organizačné zabezpečenie 

školského roka. Oboznámila prítomných so zmenou v spájaní ročníkov na I. stupni a  

s plánovanými akciami ( plavecký výcvik, atletické preteky, zber papiera). Vyjadrila sa tiež 

k materiálno-technickému zabezpečeniu, skonštatovala potrebu zakúpenia nových počítačov 

a monitorov pre žiakov, nedostačujúcu rýchlosť internetového pripojenia a najmä nevyhovujúce 

priestory školskej dielne, ktorá nespĺňa priestorové a bezpečnostné kritériá, preto ju v školskom 

roku 2016/ 2017 už ako školskú dielňu neevidujú. Riaditeľka školy informovala aj o projekte 

v spolupráci s ÚPSVR Zlaté Moravce, ktorý finančne zabezpečuje pozíciu ekonómky školy. 



Všetci prítomní sa mali možnosť k zmenám vyjadriť.  

 

 

K bodu 5 

 

Ďalším bodom zasadnutia bola diskusia: 

- p. Dávid sa zaujímal o vyučovanie anglického jazyka na druhom stupni a najmä, či nie je 

možné zabezpečiť kvalifikovaného vyučujúceho 

- riaditeľka školy mu odpovedala, že posilnila krúžkovú činnosť anglického jazyka. 

- starosta obce oboznámil s rekonštrukciou kúrenia, ktorá bola realizovaná počas školských 

prázdnin. Predstavil i projekt na zateplenie budovy školy. Skonštatoval i  veľmi ťažké 

nastávajúce obdobie, vzhľadom na neustále sa znižujúci počet žiakov v škole, tým pádom 

i znižujúci sa finančný rozpočet 

- riaditeľka školy poďakovala starostovi obce za rekonštrukciu kúrenia 

- p. Černák navrhol vytvoriť novú internetovú prípojku pre materskú školu 

 

 

K bodu 7 - Návrh na uznesenie 

 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov 

 

Rada školy berie na vedomie: 

1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za  

školský rok 2015/2016 

                  2.  Aktualizáciu školského vzdelávacieho programu pre školský rok 2016/2017 

                  3.  Zrušenie školskej dielne 

 

 

Zasadnutie Rady školy ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedníčka Rady školy 

Mgr. Petra Lukáčová. 

 

 

 

 

 

 

 

V Skýcove: 08. 09. 2016 

 

Zápisnicu zapísala: Mgr. Petra Lukáčová                     ................................................................... 

 

 

 

 

  


