
Zápisnica z riadneho zasadnutia  
Rady školy pri ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, Spišské Bystré 

 
 
Dňa: 19.06.2018 
 
 
Program: 
 

1. Organizácia školského rok a 2018/2019 
2. Zápis do materskej školy 2018/2019 
3. Školský vzdelávací program 2018/2019 
4. Doručená pošta, podnety  
5. Rôzne 
6. Diskusia 

 
 
 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy. 
Prítomných (viď prezenčná listina) oboznámila s programom zasadnutia rady školy. 
Privítala aj prítomných hostí. (viď  prezenčná listina). 
 

Prítomných:11 
 

Neprítomných:0 
 

Predsedníčka konštatovala, že vyššie uvedený program zasadnutia rady školy je 
schválený. 
 

1. Organizácia školského roka 2018/2019 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy, oboznámila prítomných členov rady školy ako 
aj starostu obce Mgr. Mariánu Luhu s organizáciou školského roka 2018/2019. Počet 
detí sa oproti minulému školskému roku znížil o 11. Nastala aj organizačná zmena, čo sa 
týka počtu pedagogických zamestnancov.  Bližšie informácie sú priložené v prílohe č. 1. 
 

2. Zápis do materskej školy 2018/2019 
 
Mgr. Viera Ujčíková zástupkyňa pre materskú školu, informovala o priebehu zápisu 
detí do materskej školy. Bližšie informácie sú priložené v prílohe č. 2. 
 

3. Školský vzdelávací program 2018/2019 príloha č. 3 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy informovala radu školy o týchto zmenách 
v školskom vzdelávacom programe na školský rok 2018/2019: 

- v ôsmom ročníku sa zavedie iŠvVP, 
- pre špeciálne triedy pribudne logopédia, 
- posilní sa telesná výchova o lyžiarsky výcvik v druhom ročníku a o plavecký 

výcvik v šiestom ročníku, 
- záujmové útvary sa budú vykonávať aj v nasledujúcom školskom roku, 



- základná umelecká škola rozšírila odbor o gitaru a spev, 
- škola chce zaviesť už len elektronickú žiačku knižku a 
- elektronické platby na ŠKD, stravu a poplatky za MŠ. 

 
4. Doručená pošta, podnety 

 
 

5. Rôzne 
Mgr. Veronika Orolinová  mzdová pracovníčka školy a zodpovedná osoba za ochranu 
osobných údajov vysvetlila ako aj oboznámila členov rady školy o ochrane osobných 
údajov. Ako sa bude postupovať so zavádzaním zmien vyplývajúcich z plnenie nového 
zákona o ochrane osobných údajov. 
Členovia rady školy boli preškolení a svojim podpisom vyjadrili súhlas a zaviazali sa 
mlčanlivosťou pri ochrane osobných údajov. 
 
Mgr. Marián Luha starosta obce informoval prítomných členov rady školy o  
 

- dokončení rekonštrukcie telocvične v základnej škole, 
- otváraní obálok na zhotoviteľa na začínajúcu prístavbu materskej školy, ktorá 

bude podľa okolnosti prebiehať počas nového školského roka, 
- podaní žiadosti na odstránenie havarijného stavu strechy na hlavnej budove 

školy. 
-  

Mgr. Marián Luha starosta obce oboznámil členov Rady školy o doručení listu od rodiča 
dieťaťa umiestneného v materskej škôlke, ktorému nebolo umožnené byť v škôlke počas 
letných prázdnin. 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy ako aj Mgr. Viera Ujčíková zástupkyňa pre MŠ 
vyjadrili dôvody prečo nebolo dieťa prijaté do materskej škôlky. Zároveň ubezpečili 
prítomných členov ako aj pána starostu Mgr. Mariána Luhu, že sa našlo riešenie a dieťa 
bude prijaté do škôlky počas letných prázdnin. 
 
Mgr. Marián Luha starosta obce mal ešte pripomienku k žiadosti na dofinancovanie 
platu tretej vychovávateľky v treťom oddelení. 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy vysvetlila dôvod k tejto žiadosti. Po zápise do 
prvého ročníka sa zvýšil počet žiadosti o školský klub. Preto sa rozhodla, že ponechá 
tretie oddelenie aj naďalej, preto požiadala obecné zastupiteľstvo a dofinancovanie 
tretieho oddelenia do konca kalendárneho roka. Neskôr podá návrh na nový rozpočet 
kde bude toto tretie oddelenie zahrnuté do konca nového školského roka. 
 

6. Diskusia 
 
 
Záver 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy  konštatovala, že Rada školy berie na 
vedomie všetky skutočnosti a poďakovala prítomným členom ako aj hosťom za účasť. 
 



Termín nasledujúceho zasadnutia – september 2019 
 
 
 
Zápisnicu zapísala: Mgr. Veronika Orolinová 
 
V Spišskom Bystrom, dňa 19.06.2018 
 
 
 
         

 Ing. Denisa Lopušeková 
 predsedníčka rady školy 
 
 

 
 


