
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov, konaného dňa 28. 05. 2018  

 
 
Účasť:  Ing. Roman Černák, M. Dávid, K. Karasová, A. Žigová, Mgr. J. Benč, E. Zbonková,  
             Ľ. Černák 
 
Hostia: PaedDr. M. Krigovská 
 
 
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom 
2. Určenie overovateľa zápisnice 
3. Riešenie vzniknutej situácie v Základnej škole  
4. Diskusia 
5. Uznesenia, záver 

 
 
Zápis o priebehu:  
 
 
K bodu 1 
 

Zasadnutie otvoril predseda Rady školy Ing. Roman Černák. Privítal prítomných 
a oboznámil ich s programom zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili.  
  
K bodu 2 
 

Za overovateľa zápisnice bol určený Milan Dávid.   
          
K bodu 3 
 

Rada školy sa zaoberala vzniknutým problémom v Základnej škole. Z toho dôvodu bola 
prizvaná riaditeľka Základnej školy PaedDr. M. Krigovská a predseda Rady školy ju vyzval, aby 
členom Rady školy vysvetlila danú situáciu. Riaditeľka školy členom rady povedala informácie 
ohľadom vzniknutej udalosti v Základnej škole, spôsobe jej riešenia a o prijatých nápravných 
opatreniach po udalosti. Vysvetlila, že danú situáciu riešila spoločne s rodičmi poškodeného 
dieťaťa a tak isto aj s rodičmi obvinených žiakov. Informáciu o udalosti poskytla aj 
zriaďovateľovi, teda Obecnému úradu Skýcov. Ďalej postupovala v zmysle vnútorných smerníc 
školy. 
 
K bodu 4 
 

Rada školy na základe informácií od riaditeľky Základnej školy PaedDr. M. Krigovskej, 
ktorá sa snažila riešiť danú situáciu, zistila nedostatky v riešení vzniknutého problému. Na 
základe vyhodnotenia rady školy mala byť privolaná záchranná služba, prípadne dotknuté dieťa 
odvezené na pohotovosť, nakoľko má dlhodobo zdravotné problémy, o ktorých riaditeľka 
Základnej školy vedela, a dieťa do toho vypilo neznámu látku. Ďalej spolu s rodičmi detí, ktoré  



problém zapríčinili, sa mali ospravedlniť dotknutej osobe, aby sa zabránilo negatívnej 
medializácii. Odporúča v prípade takýchto udalostí bezodkladne informovať predsedu alebo 
podpredsedu Rady školy. Rada školy súhlasí s navrhnutými nápravnými opatreniami. 
O ďalšom postupe rozhodne Rada školy pri vyskytnutí nových informácií, prípadne pri 
nesprávne vyvodených zodpovednostiach po udalosti.  
 
 
K bodu 5 - Návrh na uznesenie 
 
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov 

 
 

Rada školy berie na vedomie: 
 

1. Správu riaditeľky PaedDr. M. Krigovskej o situácii v Základnej škole 
2. Navrhnuté nápravné opatrenia po vzniku udalosti 

       
      Rada školy odporúča riaditeľke Základnej školy: 

 
1. Bezodkladne informovať pri vážnych problémoch predsedu alebo podpredsedu Rady 

školy 
2. Pružnejšie reagovať v prípade vzniknutých vážnejších situácií, aby sa problémy 

nemuseli riešiť negatívnou medializáciou 
3. Vykonávať kontroly všetkých tried v budove Základnej školy 
4. V prípade vzniknutej danej situácie privolať záchrannú službu resp. zabezpečiť odvoz 

na pohotovosť, ak dieťa vypije neznámu látku 
        
 
Zasadnutie Rady školy ukončil a prítomným za účasť poďakoval predseda Rady školy  
Ing. Roman Černák.  
 
 
V Skýcove, 31. 05. 2018 
 
 
Zápisnicu zapísal:  
 
Ing. Roman Černák                              ................................................................... 
 
Overil: 
 
Milan Dávid          ................................................................... 

 


