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Rada školy pri ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, Spišské Bystré 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia z dňa 6.10.2021 

 

Program: 

 

1. Ukončenie činnosti Rady školy volenej 17.10.2017, poďakovanie členom RŠ za 

činnosť 

2. Ustanovujúca schôdza novozvolenej RŠ, otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, 

schválenie programu  

3. Voľba predsedu RŠ na nasledujúce obdobie 

4. Informácie k doterajšiemu priebehu šk. roka 

5. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

6. Prerokovanie plánovaného počtu tried v školskom roku 2021/2022 

7. Plán práce ZŠ s MŠ Spišské Bystré 

8. Rozpočet ZŠ s MŠ Spišské Bystré 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

1. Ukončenie činnosti Rady školy volenej 17.10.2017, poďakovanie členom RŠ za 

činnosť 

Ing. Denisa Lopušeková, otvorila stretnutie RŠ a poďakovala všetkým členom 

predchádzajúcej RŠ za ich činnosť a odovzdala slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ Spišské Bystré, 

Mgr. Štefanovi Luhovi.   

2. Ustanovujúca schôdza novozvolenej RŠ, otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, 

schválenie programu  

Riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré, Mgr. Štefan Luha, privítal všetkých novozvolených 

členov RŠ (viď prezenčná listina). Oboznámil prítomných s programom stretnutia RŠ. 

Rada škola bola unášania schopná.  

Schválenie programu:  

Hlasovanie:  

 

 

 

 

Prítomných: 10                                                

                                         Hlasovalo  

súhlasí: 10                                            nesúhlasí: 0  
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Riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré, Mgr. Štefan Luha, konštatoval,  že vyššie uvedený program 

zasadnutia rady školy je schválený. 

 

3. Voľba predsedu RŠ na nasledujúce obdobie 

Členovia rady školy berú na vedomie aktuálne zmeny v rade školy. Na základe týchto 

zmien volia nového predsedu a podpredsedu rady školy. 

 

Hlasovanie za predsedu rady školy:  

Návrh: Mgr. Beáta Pitoňáková, Mgr. Ivana Husárová 

Hlasovanie za predsedu rady školy - Mgr. Beáta Pitoňáková: 

 

 

 

 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré, Mgr. Štefan Luha, konštatoval, že predsedom rady 

školy sa dňom 6. 10. 2021 stáva Mgr. Beáta Pitoňáková.  

 

Hlasovanie za podredsedu rady školy: 

Návrh: Mgr. Ivana Husáová  

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré, Mgr. Štefan Luha, konštatoval, že podpredsedom  

rady školy sa dňom 6. 10. 2021 stáva Mgr. Ivana Husáová.  

 

4. Informácie k doterajšiemu priebehu šk. roka 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré, Mgr. Štefan Luha, oboznámil prítomných členov RŠ 

s doterajším priebehom školského roku.  

Venoval sa problematike samotestovacích sád pre testovanie žiakov na COCID 19 

v rámci aktuálnej pandemickej situácie.  

Prítomných: 10                                                

                                         Hlasovalo  

súhlasí: 10                                            nesúhlasí: 0  

Prítomných:  

                                         Hlasovalo  

súhlasí: 10                                            nesúhlasí: 0  
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Ďalej podotkol na zavedenie systému stravovania v školskej jedálni, aby sa naraz 

stravovalo v školskej jedálni čo najmenej žiakov, kvôli pandemickej situácii.   

V súvislosti s pandémiou, ale aj nedostatkom kvalifikovaných učiteľov bolo potrebné  

a je potrebné riešiť otázku zastupovaní,  hľadania a prijatia do pedagogického zboru 

nových pedagogických zamestnancov na miesto chemikára, vychovávateľov,  

informaika,  a vyučovania predmetu občianska náuka.    

Oboznámil prítomných s počtom žiakov a žiakov pre šk.rok 2021/22. 

Poukázal na obdobie dištančného vzdelávania, ktoré bolo pre žiakov mimoriadne 

náročné, žiaci majú momentálne problém so sústredením sa, nedokážu udržať 

dlhodobejšiu pozornosť na vyučovacej hodine. Žiakom robí problém prirodzená  

komunikácia. Momentálne prebiehajú vstupné previerky, ktoré overia nadobudnuté 

vedomosti žiakov za predchádzajúce obdobie.  

Poukázal aj na to, že napriek ťažkej pandemickej situácii a dištančnému vzdelávaniu sa 

všetci žiaci deviatych ročníkov zapísali na nimi zvolené ďalšie štúdium na gymnáziách a 

stredných odborných školách s dosiahnutím popredných miest na prijímacích skúškach.  

Ďalej oboznámil prítomných členov RŠ s externými vedúcimi krúžkov, ZUŠ. Krúžok 

JUDO sa reailizuje   pre deti MŠ aj žiakov ZŠ. V ZŠ s MŠ prebieha aj krúžok s  

vyučovaním anglického jazyka pre MŠ – Helen Doron, pre ZŠ- Target. Naďalej v ZŠ 

s MŠ pôsobí ZUŠ Rosnička. 

 

5. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Bystré, Mgr. Štefan Luha, oboznámil prítomných s 

Hodnotiacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 pre ZŠ s 

MŠ.  

Rada školy berie na vedomie predloženú Hodnotiacu správu za šk. rok  2020/2021 

v zmysle  vyhlášky MŠVVa Š SR č.9/2006.  

Hlasovanie za schválenie:  

 

 

 

 

 

Prítomných: 10                                                

                                         Hlasovalo  

súhlasí: 10                                            nesúhlasí: 0  
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6. Prerokovanie plánovaného počtu tried v školskom roku 2021/2022 

Členovia RŠ boli oboznámení s plánom počtu tried v školskom roku 2021/2022. Tento 

plán prerokovali a schválili.  

 

Hlasovanie za schválenie:  

 

 

 

 

 

7. Plán práce ZŠ s MŠ Spišské Bystré 

Členovia RŠ boli oboznámení  a zobrali na vedomie  Plán práce ZŠ s MŠ, Michalská 

398/8, Spišské Bystré. 

 

8. Rozpočet ZŠ s MŠ Spišské Bystré 

Rada školy berie na vedomie a schvaľuje rozpočet ZŠ s MŠ Spišské Bystré.  

Hlasovanie za schválenie:  

 

 

 

 

9. Diskusia 

Počas diskusie členovia RŠ diskutovali o možnostiach ako vylepšiť výchovno-vzdelávací 

proces, ako je viac ústneho skúšania- odpovede detí pred tabuľou, pre vylepšenia 

komunikačných a reprezentatívnych schopností detí, o projektovom vyučovaní.  

Ďalej diskutovali o vyučovaní druhého cudzieho jazyka, o vytvorení vlastnej ZUŠ, 

o modernizácií učební, zateplení budovy, projektoch na zveľaďovanie prostredia ZŠ 

s MŠ.  

Prítomných: 10                                                

                                         Hlasovalo  

súhlasí: 10                                            nesúhlasí: 0  

Prítomných: 10                                                

                                         Hlasovalo  

súhlasí: 10                                            nesúhlasí: 0  
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MUDr. Jana Kováčová Gajanová navrhla, aby sa žiaci testovali samotestovacou sadou na 

zistenie ochorenia Covid 19 k pondelku, aby sa predišlo prípadným karanténnym 

opatreniam kvôli podozreniu na výskyt ochorenia.   

10. Uznesenie. 

     - zverejniť na stránkach ZŠ s MŠ Spišské Bystré Plán práce ZŠ s MŠ Spišské Bystré 

- zapájať sa do projektov a výziev.  

 

11. Záver. 

Mgr. Beáta Pitoňáková, predsedníčka RŠ, poďakovala prítomným za účasť, pozornosť 

a pozitívne podnety.  

 

V Spišskom Bystrom, dňa 06.10.2021 

                                                                                                              

 

                                                                                                                  Mgr. Beáta Pitoňáková                                                                                                                                                
predsedníčka rady školy 


