
Zasadnutie Rady školy
pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča

Dátum: 10. 2. 2014

Prítomní:
Mgr. Rastislav Baka
Mgr. Katarína Gromošová
Doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. 
Zuzana Štefaňáková
PhDr. Jana Tirpáková
Ing. Mária Zakuťanská
Ospravedlnení:
Mária Dvorščáková
Hostia:
Ľudovít Grohola (Rada rodičov)

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Informácia o počte detí prijatých na budúci školský rok do prvého a piateho ročníka 

ZŠ, informácia o organizácii druhého stupňa ZŠ.
3. Informácie z Rady rodičov (činnosť OZ Korienok, pripomienky a návrhy zo strany 

rodičov).
4. Kresťanský spôsob budovania vzťahov ako nevyhnutný predpoklad dobrého 

fungovania školy (otec Mojzeš).
5. Informácia o potrebe uskutočniť voľby do Rady školy a o prípadnej zmene v počte 

členov Rady školy. 
6. Zapájanie školy do projektov, potreby školy.
7. Výročná správa o činnosti Rady školy za minulý kalendárny rok.
8. Plán práce Rady školy na rok 2014.
9. Návrhy, pripomienky, rôzne.
10. Dohodnutie termínu ďalšieho zasadnutia.
11. Ukončenie zasadnutia.

Priebeh stretnutia:

1. Otec Rastislav otvoril zasadnutie modlitbou.

2. Pani Tirpáková z poverenia pani riaditeľky informovala, že do prvého ročníka 
ZŠ je zatiaľ prijatých 26 detí, z toho štyri majú odklad. Do piateho ročníka zatiaľ 
noví žiaci nie sú, takže predbežne bude pokračovať deväť terajších štvrtákov. Zároveň 
pani Tirpáková informovala, ako bude organizovaná výučba na druhom stupni, 
tiež informovala o možnosti zvoliť si ako voliteľný predmet jeden z troch ponúkaných 
jazykov (nemčina, španielčina, ruština). Zároveň informovala, že triednou učiteľkou 
budúceho piateho ročníka bude ona a pani riaditeľka bude triednou učiteľkou 
budúceho prvého ročníka. Na otázku predsedkyne Rady školy, či by nebolo možné 
prijať ďalšiu učiteľku pre prvý stupeň, pani Tirpáková odpovedala, že by tak učitelia 
nemali dostatočný úväzok. Náboženstvo sa aj na druhom stupni bude vyučovať 
oddelene rímskokatolícke a gréckokatolícke. Taktiež bude v budúcom roku možnosť 
aj pre žiakov prvého stupňa učiť sa cudzí jazyk formou krúžku. Aj tenis bude od 
budúceho školského roka ponúkaný ako krúžok, nebude sa učiť v rámci bežných 



hodín telesnej výchovy. Do konca tohto školského roka sa ešte bude vyučovať v rámci 
bežného vyučovania v spolupráci s ďalšími učiteľmi (nie výlučne v réžii pána trénera 
tenisu).

3. Pán Ľudovít Grohola z Rady rodičov informoval o činnosti Občianskeho 
združenia Korienok, ktoré už začalo svoju činnosť. Informoval o projektoch, do 
ktorých sa rodičia zapojili už minulého roku, a poukázal na to, že projekty väčšinou 
neboli úspešné a že by teda bolo v budúcnosti efektívne spolupracovať na ich príprave 
s človekom, ktorý ich pripravovať vie, hoci by to nebolo zadarmo. Bolo by to 
efektívnejšie ako investovať energiu a čas do prípravy projektu, ktorý potom nie je 
úspešný. Upozornil tiež, že rodičia sú pripravení spolupracovať so školou a pracovať 
na projektoch a že potrebujú poznať potreby školy, aby sa pripravovali projekty a inú 
spoluprácu cielene na to, čo škola najviac potrebuje. Pán Grohola tiež poukázal na to, 
že často nefunguje spolupráca medzi rodičmi a školou z dôvodu slabej informovanosti 
rodičov, a navrhol možnosť využiť mailovú komunikáciu (okrem existujúcich 
možností – internetová stránka školy, oznamy na nástenke a v zápisníčkoch žiakov). 
Zo strany školy by bola ochota, ale chýba na to pracovná sila, keďže učitelia sú naplno 
vyťažení. Vzišiel návrh vyčleniť na to človeka, ktorý by sa venoval len tomu 
komunikácii s rodičmi – úloha pre všetkých: hľadať možnosti, z čoho by mohol byť 
platený (napríklad v rámci nejakého projektu).

4. Otec Mojzeš prispel do programu upozornením na kresťanský charakter školy. 
Pripomenul, že školu netvorí budova, ale osoby a vzťahy medzi nimi. Zároveň 
poukázal na to, že základom kresťanského spôsobu budovania vzťahov je byť pozorný 
na Druhého/druhého. Ďalej predniesol konkrétne návrhy, ako by sa dala rozvíjať 
kresťanská stránka výchovno-vzdelávacieho procesu, hlavne formou väčšej empatie 
voči druhým a schopnosťou vypočuť „až do dna“ názor druhého, ako aj rozvíjaním 
spolupráce medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi navzájom. Taktiež vzniesol niektoré 
konkrétne pripomienky, vďaka čomu sa rozprúdila debata a mohli sa niektoré 
nejasnosti aspoň čiastočne vysvetliť. Pedagógovia pripomínajú, že rodičia málo 
využívajú možnosť komunikovať s nimi či už individuálne alebo počas triednych 
aktívov. 

5. Predsedkyňa Rady školy informovala, že k 2. 9. 2014 sa končí funkčné obdobie 
členov Rady školy, a teda bude potrebné uskutočniť nové voľby. Zároveň, keďže sa 
škola rozrastá, by bolo dobré zvýšiť počet členov na počet 9 alebo 11. Úloha: Otec 
Mojzeš zistí detaily ohľadom počtu členov a priebehu volieb na strane zriaďovateľa 
(na arcibiskupskom školskom úrade). 

6. Pani Tirpáková informovala radu školy o projektoch, do ktorých je škola zapojená.

7. Predsedkyňa Rady školy predniesla výročnú správu o činnosti Rady školy za minulý 
kalendárny rok.

8. Predsedkyňa Rady školy predstavila plán práce Rady školy na rok 2014, ktorý bol 
prijatý bez výhrad. 

9. Všetky pripomienky a návrhy vzniesli prítomní v rámci ostatných bodov.

10. Členovia Rady školy sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia Rady školy: 28. 4. 
2014 o 15.30 hod. Úloha pre p. Gromošovú: Informovať o termíne členov Rady 
školy a zabezpečiť, aby boli informácie o zasadnutiach Rady školy na internete.

11. Otec Marcel ukončil stretnutie modlitbou.

Zapísala: Katarína Gromošová


