
Zasadnutie Rady školy

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

Dátum16. 9.  2014

Prítomní:

Mgr. Rastislav Baka
Ing. Lenka Focková
Mgr. Katarína Gromošová
Ing. Beáta Maliková
Doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD.
Mgr. Damián Saraka
Mgr. Zuzana Štefaňáková
Ing. Viktor Miroslav

Ospravedlnení:

Ing. Ondrej Suchý

Hostia:

Mgr. Júlia Šarišská

Program:   -     ustanovujúce stretnutie novej Rady školy

- predstavenie nových členov Rady školy

- voľba predsedu, podpredsedu Rady školy

- informácie p. riaditeľky o organizácii a zabezpečení vyučovania v MŠ a ZŠ 

v školskom roku 2014/2015 

- podnety rodičov na vedenie školy, ich podrobné prerokovanie a návrhy 

riešení

Priebeh stretnutia:

- Predsedníčka Rady školy Mgr. Gromošová otvorila ustanovujúce stretnutie Rady 
školy.

- O. Mgr. Damián Saraka predniesol modlitbu k Duchu Sv. za toto zasadnutie i prácu 
Rady školy.

- Pani riaditeľka  predstavila členov Rady školy, ospravedlnila neprítomnosť p. Ing. O. 
Suchého, zástupcu nepedagogických zamestnancov školy, ktorý mal dovolenku.

- Mgr. Gromošová navrhla prijať dodatok k štatútu Rady školy doplňujúci počet členov 
Rady školy na 9. Tento bol jednomyseľne schválený.

- Voľba predsedu a podpredsedu prebehla priamym tajným hlasovaním. Za predsedu 
novej Rady školy bola zvolená Ing. Lenka Focková počtom hlasov 8, za podpredsedu Mgr. 
Katarína Gromošová tiež 8 hlasmi.



- Pani riaditeľka informovala o organizácii vyučovania v novom školskom roku, 
vyzvala k dodržiavaniu platného školského poriadku v MŠ aj v ZŠ. Hovorila o zabezpečení 
ranného schádzania o 6:30 v dvoch triedach: pre MŠ v triede Mravčekov, pre ZŠ v II. 
A triede. 

- Potom hovorila o dozore na chodbách, o konzultačných hodinách učiteľov, o vyberaní 
detí počas vyučovania. V prípade potreby (lekárske vyšetrenie ap.) rodič napíše dieťaťu do 
zrkadielka (ŽK) o koľkej pre dieťa príde, zapíše sa na vrátnici a podpíše prevzatie dieťaťa 
službukonajúcej vrátničke. Dieťa si môže vyžiadať použitím zvončeka pri vchode do budovy.  
V čase od 8:30 do 11:30 sa budova školy bude zamykať.

 Pani riaditeľka informovala aj o fungovaní ŠKD v 2 oddieloch, o vyberaní detí z neho tiež 
s použitím zvončekov. Toto opatrenie bolo prijaté z bezpečnostných dôvodov a kvôli 
pokojnému a nerušenému vyučovaciemu procesu.

 Vyslovila tiež potrebu aktivizovať rodičov pri zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde by 
mal byť prerokovaný prenájom telocvične (je potrebné sledovať termíny a program zasadnutí, 
zatiaľ nie je známy). V tomto školskom roku je telocvičňa dostupná podľa potrieb ZŠ aj MŠ. 

Informovala tiež o zlepšení vybavenia školy dvomi interaktívnymi tabuľami a 20 tabletmi pre 
deti, ktoré budú môcť zatraktívniť aj oživiť vyučovanie a pripraviť deti na celoštátne 
testovania, ktoré sa budú robiť on line.

- Pani riaditeľka reagovala na podnety rodičov prednesené členmi Rady školy (p. 
Fockova, p. Gromošová, p. Mojzeš, p. Maliková). 

- Bude zabezpečená možnosť stretnutia s psychológom určeným CPPP v Prešove pre 
našu školu na požiadanie rodičov.

-  Skrinky na uloženie obuvi a kabátov sú zabezpečené pre deti v dostatočnom počte, 
chýbajúce kľúče im po oprave niektorých pokazených zámkov dajú triedni učitelia.

-  Pani riaditeľka bude iniciovať rokovanie s DPMP ohľadom školského spoja. Hovorila 
aj o rokovaní kvôli vybudovaniu prístupovej cesty. 

- Ďalej vysvetlila možnosti využívania vzdelávacích poukazov a predstavila krúžkovú 
činnosť. 

- Privítala iniciatívu rodičov usporiadať burzu obuvi, ošatenia a športových potrieb 
medzi rodičmi našich žiakov, prisľúbila priestory a jej zabezpečenie. 

- Rovnako sa potešila snahe uskutočniť duchovnú obnovu pre rodičov, termín a miesto 
oznámi po dohode s duchovným správcom školy o. Mgr. Bakom.

 

Zapísala: Beáta Maliková


