
 

 

                                           Rada školy pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová 
 

Zápisnica 

                              zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová 
 
Dátum: 30.9.2021 
Prítomní: podľa priloženej listiny 
Neprítomní: Ján Kamenský, Monika Luptáková 
Hostia: Mgr. Iveta Gallová, riaditeľka školy ZŠ s MŠ 
 
Program: 1. Privítanie 
                   2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2020/2021 
                   3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu v šk. roku 2021/2022 
                   4. Prerokovanie plánu práce a školského poriadku na rok 2021/2022 
                   5.Rôzne 
 
 
1. Privítanie 
                   Zasadnutie Rady školy pri ZŠ s MŠ, Krivec 1355, Hriňová otvoril a ďalej viedol predseda 
Rady školy Mgr. Martin Kliment, ktorý na zasadnutí privítal Mgr. Ivetu Gallovú, riaditeľku ZŠ s MŠ, 
nových členov Rady školy Ing. Nadeždu Melicherovú, Vieru Uhrinovú, Martinu Hriňovú a všetkých 
prítomných oboznámil s programom. 
 
 
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2020/2021 
                  Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti predniesla RŠ Mgr. Ivete Gallová. Zdôraznila 

potrebu dosiahnutia lepšej spolupráce pedagogických zamestnancov. 

                  Hodnotiacu správu za materskú školu vypracovala Mgr. L. Paulovičová a predniesla ju 
riaditeľka školy Mgr. Iveta Gallová 
-Ing. M. Svoreňová -funguje ZUŠ na škole? 
-Mgr. I. Gallová, RŠ -tento rok len tanečný odbor, o iné nebol záujem 
                                    -pred tanečným krúžkom sú ešte individuálne nástroje 
-ICLic. Štefan Gálik –nastal nejaký problém so stravovaním? 
-A. Uhrinová –nie, zatiaľ je prihlásený približne rovnaký počet stravníkov ako vlani 
- ICLic. Š. Gálik –koľko detí nemá elektroniku na dištančné vzdelávanie? 
- Mgr. I. Gallová, RŠ – vlani len jedna žiačka, pracovala cez pracovné listy 
                                    - zapožičané boli 4 notebooky 
                                    - neskôr sa v škole vytvorili 5-členné vzdelávacie skupiny 
-ICLic. Š. Gálik –  financovanie asistentov , je pokryté? 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – v minulom školskom roku financovanie pre asistentov boli nepostačujúce,    
 nepočítalo sa s valorizáciou 
 
 
 



 

 

 

-od 1. 10. 2021-nový projekt, financovanie refundáciou 
-ICLic Š. Gálik – nechýbajú pedagógovia? 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – bol problém naplnenia úväzkov a odbornosti 
-Ing. M. Svoreňová – aká je stravná jednotka, zvyšovala sa? 
- Mgr. M. Ďurica – strava  ide bez dotácie (1,30 eur za 1 obed),teraz ju platí rodič, ten si vybral buď  
                                  dotáciu alebo daňový bonus 
                               -rozdiel v stravnej jednotke na ZŠ Krivec a ZŠ Školská by nemal byť 
 
 
 
3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu v šk. roku 2021/2022 
                         O pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho 
procesu informovala RŠ Mgr. I. Gallová. 
-neodborne sa vyučujú predmety geografia, fyzika, výtvarná výchova a technická výchova 
-na škole pracuje centrum voľného času, tento rok sa otvára 14 krúžkov 
-školský klub má len jedno oddelenie 
-ranná družina sa zrušila, chodilo len jedno dieťa 
-škola má 5 integrovaných žiakov 
-oproti vlaňajšku pokles o 7 žiakov 
-prijali sme jedného žiaka, ktorý má individuálny výchovno-vzdelávací plán. Učí sa podľa osnov 
špeciálnej základnej školy pre 6. ročník. 
-Mgr. M. Kliment – pre školu by bol ideálny počet detí 210 
-Ing. M. Svoreňová – vlaňajší tretiaci nemali plavecký výcvik, bude tento školský rok? 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – plánujeme plavecký výcvik pre 3. ,4. A 5. ročník v júni na mestskom kúpalisku 
-Ing. N. Melicherová – prečo sa v prvom ročníku nevyučuje anglický jazyk? 
-Mgr. I. Gallová, RŠ –  Anglický jazyk sa povinne vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu od 
3. ročníka. Naša škola má tento rok ANJ v školskom vzdelávacom programe aj v 2. ročníku.  Z dôvodu 
šetrenia financií, bude angličtina v tomto školskom roku v 1. ročníku len ako krúžková činnosť a bude 
financovaná z rozpočtu centra voľného času.  
-Mgr. M. Laurincová – nový žiak sa teda bude vzdelávať so špeciálnym pedagógom mimo kmeňovej  
                                        triedy, ako žiačka 8. ročníka? 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – Nový žiak sa bude vzdelávať kombinovane, teda niektoré predmety absolvuje so 
špeciálnym pedagógom a niektoré (najmä výchovné) so svojou triedou. Časť hodín hlavných 
predmetov bude pracovať vo svojej triede za pomoci asistenta, lebo v tom čase má špeciálny 
pedagóg hodinu s iným integrovaným žiakom. Naši učitelia nie sú na takúto organizáciu vyučovania 
zvyknutí, ale je to bežný postup. Integrovaný žiak má čo najviac času pracovať vo svojej kmeňovej 
triede. Môže sa stať, že nebudeme mať projektových zamestnancov a aj v tom prípade je škola 
povinná prijať dieťa s mentálnym postihom typu A. 
-Ing. M. Svoreňová – žiaci zo ZUŠ nestíhajú večerné spoje. Je možné posunúť odchod z Hriňovej 
                                      z 19:10 na 19:30 hod? 
-Mgr. M. Kliment  - toto Rada školy nevyrieši, musí to riešiť mesto 
-V. Uhrinová – ako je riešené kúrenie v materskej škole, v triedach aj v spálni je zima 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – problém je budova, rýchlo vychladne. Dohodne s pánom školníkom, aby pridal  
                                      na kúrení, zmení časovač 
-V. Uhrinová – sú rozbehnuté nejaké projekty v materskej škole na získanie financií? 



-M. Hriňová – áno, škôlka sa zapája do projektov, treba  „lajkovať“ 
 
 
 
 
 
4.Prijatie uznesení 
                          Rada školy berie na vedomie: 
1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2020/2021 
2. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
    procesu v šk. roku 2021/2022 
 
 
5. Rôzne 
-Mgr. M. Kliment – je zapojený konvektomat? 
-A. Uhrinová – áno, už pracuje 
-V. Uhrinová – ak by bol záujem rodičia môžu zaistiť akciu pre materskú školu –policajti, hasiči,  
                           psovodi, sokoliari 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – to všetko sme už mali spolu škola aj škôlka, ale môžeme po čase zopakovať. 
-M. Hriňová – dostane škôlka asistentov? 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – môžeme žiadať asistentov len pre ZŠ pre integrované deti, pre deti MŠ 
asistentov ministerstvo školstva neprideľuje, museli by sme ho financovať z vlastných zdrojov, ktoré 
nemáme, rodič dieťaťa ZŠ musí dodať správu z poradne, potom môžeme žiadať AU v ŽŠ 
-Mgr. M. Kliment – aké poruchy majú deti v škôlke? 
-M. Hriňová – pravdepodobne ADHD, diagnóza nie je potvrdená poradňou 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – v období predprimárneho vzdelávania deti s poruchou musia byť vyšetrené,  
                                      ak nastúpia do prvého ročníka ZŠ už sa nebudú môcť vrátiť do materskej školy 
-Mgr. I. Gallová, RŠ – momentálne máme v karanténe 1. ročník, od pondelka nastupuje do školy 
                                      a 9. ročník  kde je nahlásených 7 pozitívnych 
 
 
                     Predseda Rady školy Mgr. M. Kliment poďakoval prítomným členom Rady školy i RŠ Mgr. 
I. Gallovej za účasť. 
 
 
 
 
 
 
Hriňová:30.9.2021 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Laurincová                               Mgr. Martin Kliment 
                Predseda Rady školy 
               
 
 

    



 

    

 

 

 

 

 


