
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

konaného dňa 4. 10. 2018 
 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Mária Janičová, Mgr. Agáta Andraščíková, Mgr. Mária Berdisová,                           

                                         Alžbeta Križalkovičová, Lenka Michaleková, Matej Križalkovič,  

                                         Mgr. Lucia Hovančíková 

 

Neprítomní členovia RŠ: Juraj Kiktavý, Mariana Kopnická, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa 

                                              

Prítomní hostia: Mgr. Stanislav Holovač 

Program: 

1. Úvod 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2017/2018 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Mária Janičová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny 

skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ. Predstavila nového člena rady školy Mgr. Luciu 

Hovančíkovú, ktorá bola kooptovaná za rodičov základnej školy, vzhľadom  na odchod členky rady 

školy Oľgy Novickej, ktorej pôsobenie v rade školy skončilo. Ďalej predsedníčka oboznámila 

prítomných s programom zasadnutia a odovzdala slovo pánovi riaditeľovi Mgr. Stanislavovi 

Holovačovi. 

K bodu 2: 

Riaditeľ školy prezentoval Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2017/2018, kde  

v krátkosti rozobral jednotlivé časti zo správy, čo sa týkalo  počtu žiakov, počtu  vymeškaných 

ospravedlnených a neospravedlnených hodín. Podotkol, že pri problémových žiakoch, ktorí 

opakovane porušovali šk. poriadok boli vykonané príslušné opatrenia. Oboznámil členov RŠ 

s personálnym obsadením v základnej, materskej škole a v školskej jedálni. Riaditeľ školy 

informoval členov  RŠ s obsahom Inovovaného školského vzdelávacieho programu pre žiakov  

štvrtého ročníka základnej školy a žiakov tretieho ročníka s ľahkým mentálnym postihnutím. 

Správu poskytol k nahliadnutiu členom RŠ a oznámil, že je zverejnená aj na web stránke školy. 

 



K bodu 3: 

V diskusii sa predsedníčka RŠ informovala, či sa uskutoční  škola v prírode. Pán riaditeľ odovzdal 

slovo Mgr. Agáte Andraščíkovej, ktorá oboznámila členov RŠ  s predbežným miestom konania školy 

v prírode a počtom deti. Bližšie informácie budú poskytnuté na rodičovskom združení, pred 

uskutočnením školy v prírode. 

Pani uč. Lenka Michaleková sa pýta, či by sa aj žiaci materskej školy mohli zúčastniť školy v prírode, 

a či môžu užívať novopostavené multifunkčné ihrisko. Riaditeľ odpovedal, že ihrisko môžu užívať 

všetci žiaci. Je potrebné dotiahnuť iste záležitosti, ktoré sa týkajú prevádzkového poriadku 

a pravidiel užívania tohto multifunkčného  ihriska. K téme  školy v prírode pre žiakov materskej 

školy, pán riaditeľ nemal námietky. V prípade záujmu zo strany zákonných zástupcov detí, škola 

v prírode sa môže zrealizovať aj pre predškolákov.  

K bodu 4: 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení: 

 

Rada školy berie na vedomie: 

- Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov 4. ročníka základnej školy  

- Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov 3. ročníka s ľahkým mentálnym 

postihnutím 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. 

 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 V Toryse 4. 10. 2018                                                Zapísala: Mgr. Agáta Andraščíková 

 


