
Zasadnutie Rady školy 

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

Dátum: 26. 9. 2013

Prítomní:

Mgr. Marcel Mojzeš
Mgr. Rastislav Baka
Mgr. Katarína Gromošová
Zuzana Štefaňáková
Mária Dvorščáková

Ospravedlnení:

Ing. Mária Zakuťanská
PhDr. Jana Tirpáková

Hostia:

Mgr. Júlia Šarišská
Ing. Lenka Focková

Program:

1. Otvorenie.

2. Školský vzdelávací program – oboznámenie a schválenie.

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013 – oboznámenie a 

schválenie.

4. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského roka.

5. Zapájanie školy do projektov, potreby školy.

6. Prerokovanie plánu zasadnutí Rady školy na školský rok 2012/2013.

7. Návrhy, pripomienky, rôzne.

8. Ukončenie zasadnutia.

Priebeh stretnutia:

1. Otec Rastislav Baka otvoril stretnutie modlitbou.

2. Pani riaditeľka oboznámila členov Rady školy so školským vzdelávacím 

programom, Rada školy ho jednohlasne schválila. 

3. Pani riaditeľka predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2013/2014. Rada školy ju jednohlasne schválila.



4. Pani riaditeľka informovala Radu školy o zmenách v pedagogickom zbore, ktoré 
vyplývajú z vytvorenia nových tried v materskej škole aj v základnej škole. Tiež 
informovala o novej počítačovej miestnosti, o spolupráci s pobočkou Cirkevnej 
základnej umeleckej školy sv. Mikuláša, ktorá sa otvorila v priestoroch našej školy, 
a o projektoch, vďaka ktorým by škola mohla mať nové ihrisko a technické vybavenie. 
Informovala aj o problémoch s učebnicami, ktoré sa opakujú na začiatku každého 
školského roka, a o tom, ako sa snažia tieto problémy riešiť. Tiež informovala 
o zrušení elokovanej triedy v Drienici.

5. Pani riaditeľka predstavila Rade školy zmeny v školskom poriadku. (Nový hlavný 
vchod do budovy, zákaz používať mobilné telefóny počas vyučovania, obmedzenia 
týkajúce sa oblečenia, zmeny poplatkov od januára 2014 atď.)

6. Pani Focková predniesla správu o hospodárení Rodičovského spoločenstva.

7. Predsedkyňa Rady školy informovala o pláne zasadnutí Rady školy na tento školský 
rok a tiež o tom, že termíny zasadnutí sa budú oznamovať s dostatočným predstihom 
aj na internetovej stránke školy, aby sa ich mohli zúčastniť aj zástupcovia z Rady 
rodičov alebo iní hostia. Taktiež požiadala zástupkyňu Rady rodičov pani Fockovú, 
aby termíny zasadnutí Rady rodičov zverejňovali na internetovej stránke školy.

8. Pani riaditeľka informovala Radu školy o disciplinárnom probléme v treťom ročníku 
so žiakom, ktorý dostal už aj riaditeľské pokarhanie a situácia sa nezlepšuje, ani 
rodičia so školou nekomunikujú. Informovala o plánovaných ďalších krokoch.

9. Rodičia sa pýtali na vyučovanie tenisu, pretože mnohí nesúhlasia s tým, aby sa tenis 
vyučoval namiesto obvyklých hodín telesnej výchovy, ale chceli by, aby bol ponúkaný 
iba ako krúžok. Pani riaditeľka informovala o dôvodoch, prečo to je tak, ako aj 
o možnosti zmeny v budúcnosti.

10. Otec Rastislav ukončil zasadnutie modlitbou.

Zapísala: Mgr. Katarína Gromošová

 


