Zápisnica z riadneho zasadnutia
Rady školy pri ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, Spišské Bystré
Dňa: 28.5.2020
Program:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu.
2. Informácia členov Rady školy o aktuálnom stave v škole.
3. Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho
procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové
a materiálne zabezpečenie.
4. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu.
5. Informácia o využívaní priestorov školy (napr. ihrisko, telocvičňa, počítačové
miestnosti) počas prázdnin, možnosti využívania počas školského roka v mimo
vyučovacom čase.
6. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy.
7. Diskusia.
8. Uznesenie.
9. Záver.
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu.
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy.
Prítomných (viď prezenčná listina) ako aj hostí oboznámila s programom zasadnutia
rady školy.
Prítomných:9
Neprítomných:2
Predsedníčka konštatovala, že vyššie uvedený program zasadnutia rady školy je
schválený.
2. Informácia členov Rady školy o aktuálnom stave v škole.
Mgr. Marián Luha starosta obce, informoval Radu školy o aktuálnom stave školy ako aj
o výsledkoch auditu, ktorý prebiehal na škole.
Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy oboznámil prítomných členov Rady školy so stavom
školy. V čase povinného uzatvorenia školy z dôvodu pandémie COVID 19 sa v škole:





zrekonštruovala sa podlaha v dvoch triedach 1.A a 1.B, ktoré sa následne aj
vymaľovali ako aj opravili,
vymaľovali sa a opravili sa aj triedy 3.A a 9.A,
z dotácie na odstránenie havarijného stavu kotolne sa realizovala oprava kotolne,
začali sa stavebné práce na prístavbe materskej školy,





výmena osvetlenia v telocvični, v budove MŠ a ZŠ za úsporné žiarivky,
rozbehli sa aj práce na projektoch, do ktorých sa škola zapojila ( vykopanie
a osadenie jazierok, prípravné práce na mieste kde bude stáť altánok, vysadenie
trvaliek v parku)
z dotácie sa zrekonštruovala vonkajšie asfaltové ihrisko

3. Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne,
priestorové a materiálne zabezpečenie.
Mgr. Štefan Luha riaditeľ informoval Radu školy o pedagogicko – organizačnom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a o organizácii ďalšieho školského roka
nasledovne:
- nultý ročník sa v šk. rok 2020/2021 neotvorí,
- po zápise do 1.ročníka sa otvoria dve prvácke triedy s počtom predbežne 35
žiakov,
- končia dva ročníky deviatej triedy.
Personálne zabezpečenie:
- jedna zamestnankyňa ukončuje pracovný pomer k 31.08.2020 z dôvodu
dosiahnutia veku 65 rokov.
- pri možnom poklese počtu zamestnancov vyplývajúcom z poklesu počtu tried
o jednu, sa po dohode, ak to bude možné, budú zamestnanci presúvať do MŠ
Priestorové a materiálne zabezpečenie:
-

pokračovanie v rekonštrukcii podláh v ostatných triedach,
dokončovacie práce na projektoch školy,
bežná údržba budov.

4. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu.
Mgr. Štefan Luha riaditeľ predniesol návrh školského vzdelávacieho programu kde
navrhuje aby sa pre 9. a 8. ročníky základnej školy pridala jedna hodina slovenského
jazyka a literatúry a jedna hodina matematiky na úkor telesnej výchovy a domácich prác.
Členovia Rady školy navrhli aby sa pridala aj jedna hodiny anglického jazyka pre
žiakov už od 1. ročníka. Zaviesť hodinu hravou formou a neklasifikovať.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti:0
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy, konštatovala, že rada školy súhlasí
návrhom školského vzdelávacieho programu a odporúča pridanie jednej hodiny

anglického jazyka pre žiakov prvého ročníka. Zaviesť hodinu hravou formou
a neklasifikovať.
5. Informácia o využívaní priestorov školy (napr. ihrisko, telocvičňa,
počítačové miestnosti) počas prázdnin, možnosti využívania počas
školského roka v mimo vyučovacom čase.
Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy informoval o možnosti prenajímať verejnosti budovu
telocvične, jedálne, multifunkčného ihriska ako aj nového vonkajšieho ihriska. Budú
predložené na obecné zastupiteľstvo nové zásady prenájmu nebytových priestorov, kde
bude zverejnená aj cena prenájmov.
6. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy.
Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy k 28.05.2020 je prijatých 20 žiakov deviatych ročníkov
a 4 žiaci sú neprijatí, ale majú podané prihlášky na druhé kolo prijímacích pohovorov.
7. Diskusia
Členovia rady školy sa informovali o pripravenosti školy na spustenie školy
a školských zariadení od 1.6.2020
Mgr. Štefan Luha riaditeľ školy odpovedal, že škola je pripravená na nové hygienické
podmienky. Zakúpili sa hygienické a osobné pomôcky, dezinfekcia a stojany v celkovej
hodnote 500,00 €. Ministerstvo školstva nám poskytlo z hmotných rezerv štátu
jednorazové ako aj platené rúška pre všetkých zamestnancov školy.
Otvorené budú 1.-5.ročníky, materská škola, školská jedáleň. Ostatní žiaci sa budú aj
naďalej vzdelávať dištančne.
Záver
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy poďakovala prítomným členom ako
aj hosťom.
Zápisnicu zapísala: Mgr. Veronika Orolinová
V Spišskom Bystrom, dňa 28.05.2020
Ing. Denisa Lopušeková
predsedníčka rady školy

