
 

 

Rada školy pri ZŠ Záhorácka 95, Malacky 

  

Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Záhorácka 95, Malacky za rok 2013 

 

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Zb. Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve. 

 

V roku 2013 došlo k trom zmenám v zložení Rady školy:  

 22. 2. 2013 prebehli voľby do Rady školy na uvoľnené miesto zástupcu nepedagogických 

pracovníkov a to na základe článku 5, odseku 10 Štatútu RŠ. Voľby vyhrala                              

pani Anna Kucharová.  

 26. 9. 2013 boli v druhom kole doplňujúcich volieb zvolení dvaja zástupcovia rodičov                   

– pani Iveta Pavlíková a pán Tibor Grígel. 

 

 

Členmi Rady školy k 31. 12. 2013 boli: 

1. Ing. Anna Uhrová, za pedagogických zamestnancov 

2. PaedDr. Peter Jordán, za pedagogických zamestnancov, podpredseda RŠ 

3. Anna Kucharová, za nepedagogických zamestnancov 

4. Iveta Pavlíková, za rodičov žiakov školy 

5. Judr. Tibor Grígel, za rodičov žiakov školy 

6. Mária Vinceková, za rodičov žiakov školy 

7. Ing. Nataša Špelicová, za rodičov žiakov školy, predseda RŠ 

8. RNDr. Pavol Tedla, člen delegovaný zriaďovateľom 

9. Ing. Daniela Hamarová, člen delegovaný zriaďovateľom 

10. Mgr. Alexandra Hrnková, člen delegovaný zriaďovateľom 

11. Ing. Pavel Spusta, člen delegovaný zriaďovateľom 

 

 

 

V roku 2013 Rada školy zasadala trikrát v súlade s plánom zasadaní a jedenkrát mimoriadne: 

1.  Riadne zasadanie konané dňa 13. 2. 2013 

 

 Zasadanie otvorila predsedníčka Rady školy. Privítala prítomných členov a pani riaditeľku ZŠ, 

ktorá predstavila prítomným členom RŠ Školský vzdelávací program na šk. rok 2012/2013. 

Dokument bol predkladaný až na tomto zasadaní RŠ, pretože vedenie školy sa rozhodlo              

od 2. polroka zaviesť pre žiakov 8. a 9. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka v dotácii 

jednej hodiny týždenne. Vzdelávací program žiakov druhého stupňa prijatý v minulosti pristúpil 

na možnosť tzv. prechodného obdobia a nezaviedol výučbu druhého cudzieho jazyka. Krajský 

školský úrad ale vydal stanovisko, podľa ktorého výučba druhého cudzieho jazyka už mala 

prebiehať. Vedenie školy preto zaviedlo od 2. polroka druhý cudzí jazyk v zmysle zákona             



a Štátneho vzdelávacieho poriadku. Po širokej diskusii RŠ dokument v uznesení vzala                 

na vedomie. 

 Riaditeľka školy p. Emrichová predložila RŠ predbežný rozpočet na r. 2013.  

 Na šk. rok 2013/2014 sa do 1. ročníka zapísalo 52 detí, z toho 19 detí z okolitých obcí,            

ktoré patria do školského obvodu ZŠ Záhorácka. Dodatočne sa na konci januára zapísalo ešte 

jedno dieťa. Oproti minulému roku je to nárast o 9 detí.  

 Rada školy sa oboznámila so stavom riešenia podnetu dvoch pedagogických zamestnancov školy, 

ktorí nesúhlasili s udeleným písomným upozornením na porušenie Pracovného poriadku.  

 Predsedníčka informovala členov RŠ, že v novembri prebehli voľby do Rady školy na uvoľnené 

miesto zástupcu nepedagogických pracovníkov. Voľby vyhrala pani Tomovčíková, ktorá ale k 31. 

12. 2012 rozviazala so školou pracovný pomer a jej členstvo v RŠ tým zaniklo. Nové voľby        

sa uskutočnia 22. 2. 2013. 

 Pani riaditeľka informovala členov RŠ o zrušení zmluvy na dodávku hygienických potrieb            

s firmou ILLE – na základe požiadaviek učiteľov. Deti si budú hygienické potreby zabezpečovať 

sami, vrámci svojich tried. 

 

2.  Riadne zasadanie konané dňa 3. 6. 2013 a 6. 6. 2013 

 
3. 6. 2013 

 Zasadanie otvorila predsedníčka RŠ. Privítala prítomných členov Rady školy a p. riaditeľku ZŠ. 

Predstavila prítomným novú členku RŠ pani Annu Kucharovú, ktorá vzápätí prijala členstvo v RŠ. 

 Riaditeľka školy p. Emrichová predložila RŠ informáciu o kontrole BOZP a návrh opatrení. Škola 

v rámci navrhovaných opatrení vymení pokazený sporák v školskej kuchyni, postupne opraví 

podlahu v triedach a namontuje kovové zábradlie v átriu školy. Po krátkej diskusii zobrala RŠ 

uznesením predloženú správu na vedomie. 

 Riaditeľka školy informovala prítomných členov RŠ o výsledkoch následnej finančnej kontroly  

za roky 2011, 2012. V roku 2011 školu viedlo predchádzajúce vedenie školy a v roku 2012 

terajšie vedenie školy. V oboch rokoch správa konštatovala chýbajúcu normu na prenájom 

nebytových priestorov a nevystavené faktúry niektorým nájomcom. Pani Hamarová požiadala 

o prečítanie celej správy, nakoľko členovia RŠ nemali pred zasadaním správu k dispozícii. 

Niektorí ďalší členovia RŠ požiadali o prestávku na preštudovanie materiálov k bodu 3 a 4 

programu zasadania. Vzhľadom na časovú náročnosť požiadal p. Spusta o prerušenie rady školy, 

ktoré by umožnilo členom RŠ preštudovať príslušné správy. Po prijatí jeho návrhu väčšinou 

prítomných, prerušila o 18:45 hod. predsedníčka RŠ zasadanie do štvrtka 6. 6. 2013. 

 
6. 6. 2013 

 

 Predsedníčka RŠ informovala prítomných, že riaditeľka školy sa z dôvodu choroby nezúčastní 

zasadania. Riaditeľka nepoverila žiadneho zo zástupcov riaditeľa školy, aby sa zúčastnil zasadania 

a preto informácie o správach predložila predsedníčka RŠ. 

 Rada školy pokračovala v prerokovaní správy o výsledkoch vykonanej následnej finančnej 

kontroly. Nedostatky, na ktoré správa poukázala, nie sú závažného charakteru. Vedenie školy     

už prijalo opatrenia na ich odstránenie. Po následnej diskusii zobrala RŠ uznesením predloženú 

správu na vedomie. 

 Predsedníčka RŠ informovala prítomných o obsahu správy o výsledkoch školskej inšpekcie. 

Predmetom inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 

a vzdelávania v základnej škole. Správa okrem iného poukázala na nedostatky v školskom 

vzdelávacom programe, v spolupráci vedenia školy s predmetovými komisiami a metodickými 

združeniami. V hodnotení stavu a úrovne vyučovania jednotlivých predmetov najlepšie 



hodnotenie dosiahli matematika, dejepis a chémia na 2. stupni. Za silnú stránku školy označila 

správa pozitívnu pracovnú atmosféru na vyučovacích hodinách a rešpektovanie potrieb žiakov. 

 Prítomný primátor mesta Malacky p. Jozef Ondrejka predložil rade školy svoj názor na výsledky 

inšpekcie. S prítomnými členmi RŠ sa zhodli na tom, že popri odstraňovaní konštatovaných 

nedostatkov v oblasti výchovy a vzdelávania bude dôležité najmä zlepšiť klímu na škole,        

ktorú správa označila za uzavretú. Primátor odporučil RŠ užšiu spoluprácu s vedením školy       

pri jej zlepšení. 

 Diskusia sa ďalej zamerala na navrhované opatrenia predložené vedením školy a po dlhej     

a živej diskusii RŠ prijala príslušné uznesenia. 

 

3.  Riadne zasadanie konané dňa 16. 9. 2013 

 Riaditeľka ZŠ predstavila prítomným členom RŠ Školský vzdelávací program                              

na šk. rok 2013/2014. Škola najviac posilňuje dotáciu hodín v predmetoch matematika,   

slovenský jazyk na prvom stupni a druhý cudzí jazyk a geografiu na druhom stupni.                    

Pri prerokovaní predniesli prítomní členovia RŠ niektoré pripomienky a postrehy 

k vzdelávaciemu programu. Napokon Rada školy vzala školský vzdelávací program na vedomie. 

 Riaditeľka školy p. Emrichová predložila rade školy Školský poriadok na šk. rok 2013/2014.      

Po krátkej diskusii zobrala RŠ uznesením predložený školský poriadok na vedomie. 

 Pani riaditeľka oboznámila radu školy so zmenami, ktoré nastali v pedagogickom zbore 

v nastávajúcom šk. roku a o novinkách, ktoré vedenie školy pripravilo v rámci zabezpečenia 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Zo školy odišlo 6 pedagógov, z toho 3 boli prepustení 

z organizačných dôvodov a pre nespĺňanie kvalifikačných kritérií. Pedagogický zbor doplnili      

tri učiteľky na druhom stupni a jedna na prvom. Dlhodobý problém s výučbou slovenského jazyka 

sa čiastočne podarilo vyriešiť – jednou z nových učiteliek je učiteľka s kvalifikáciou na slovenský 

jazyk. Škola v tomto šk. roku otvorila novú počítačovú učebňu. Z bývalej 7. C škola plánuje 

vybudovať novú knižnicu, ktorá bude zároveň využívaná vo vyučovacom procese. 

 V rámci materiálneho zabezpečenia nového školského roka bolo cez prázdniny vymaľovaných 

niekoľko tried, v dvoch triedach boli opravené podlahy a v 14 triedach boli tabule nahradené 

novými keramickými, ktoré uhradilo Združenie rodičov. V časti školy pri telocvičniach            

bola opravená strecha a začína sa oprava WC a spŕch. 

 Vedúca ŠKD pani Ľubica Jirková predstavila prítomným členom RŠ Výchovný program ŠKD    

na roky 2013 – 2017 (platný do 30. 6. 2017). Cieľom výchovného programu je učiť deti aktívne 

oddychovať, podporovať ich tvorivosť a rozvíjať individuálne schopnosti dieťaťa.  

 V rámci diskusie sa Rada školy vrátila k uzneseniam z posledného zasadania. V uznesení             

č. 7/2013 žiadala vedenie školy prijať opatrenia na zlepšenie pracovnej a osobnej klímy. K tomuto 

bodu riaditeľka ZŠ uviedla, že vykonaná inšpekcia síce skonštatovala uzavretú klímu v škole,    

ale neposkytla vedeniu školy výsledky ankety u učiteľov, na základe ktorej dospela k danému 

záveru. Riaditeľka sama nezisťovala príčiny tohto stavu, vyjadrila sa, že riešila prioritne iné 

úlohy. Riešenie problému vidí napr. aj vo výmene niektorých pedagógov. 

 V uznesení č. 8/2013 vyzvala Rada školy vedenie k sprístupneniu Správy o školskej inšpekcii   

pre pedagogický zbor v zborovni školy. Riaditeľka uviedla, že predmetná správa je k nahliadnutiu 

u nej v kancelárii a dôvod na jej umiestnenie v zborovni školy nevidí. 

 

4.  Riadne zasadanie konané dňa 17. 10. 2013 

 Predsedníčka informovala Radu školy o priebehu doplňujúcich volieb na miesta dvoch zástupcov 

rodičov do Rady školy. Prvého kola volieb, ktoré sa uskutočnilo 23. 9. 2013,  sa nezúčastnila 

nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a preto sa 26. 9. 2013 konalo druhé kolo.       

V druhom kole boli platne zvolení dvaja zástupcovia rodičov a to pán JUDr. Tibor Grígel      



a pani Iveta Pavlíková. Pán Grígel bol na zasadaní prítomný a v súlade so Štatútom Rady školy 

prijal členstvo v RŠ a stal sa jej platným členom.  

 Riaditeľka školy p. Emrichová predložila rade školy Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Záhorácka 95 v Malackách za školský rok 2012/2013. 

Z celkového počtu 552 žiakov 16 žiakov neprospelo a 2 neboli klasifikovaní, pretože študujú 

v zahraničí. Škola organizovala veľa aktivít mimo vyučovania a zapojila sa do niekoľkých 

krátkodobých aj dlhodobých projektov. Vypracovala dva projekty a to „Pitná fontána“, výsledkom 

ktorého je získanie pitnej fontány v hodnote 850 euro a „Škola na ľade“ s cieľom vytvoriť u detí 

pozitívny vzťah k športu a nadobudnúť základné zručnosti v ľadovom hokeji a korčuľovaní.      

Na projekt prispela Nadácia Volkswagen Slovakia sumou 960 euro a Združenie rodičov sumou 

150 euro. Na škole boli vykonané Kontrola BOZP a Štátna školská inšpekcia. Zistené nedostatky 

mala škola odstrániť do konca septembra 2013. Rada školy uznesením Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Záhorácka 95 v Malackách                           

za školský rok 2012/2013 doporučila na schválenie zriaďovateľom. 

 Pani Hrnková navrhla nový písomný dodatok k štatútu Rady školy, ktorý mení článok 5 odsek 10 

štatútu tak, že v prípade zániku členstva niektorého z členov Rady školy sa Rada školy doplní 

náhradníkom, ktorý vo voľbách skončil ako nasledujúci v poradí za členom, ktorého členstvo 

zaniklo. V hlasovaní tento návrh neprešiel. 

 Ďalším návrhom bol návrh na vypustenie vety o neospravedlnených neúčastiach v článku 8 

odseku 2, nakoľko toto rieši článok 7. V následnom hlasovaní bol daný návrh schválený. 

 V rámci diskusie sa Rada školy vrátila k uzneseniu č. 7/2013, v ktorom žiadala vedenie školy 

prijať opatrenia na zlepšenie pracovnej a osobnej klímy. Viacerí členovia RŠ vyjadrili 

nespokojnosť s neriešením tohto problému a RŠ opätovne prijala uznesenie, v ktorom žiada 

vedenie školy, aby predložila Rade školy návrh opatrení na riešenie pracovnej atmosféry školy. 

Tiež poukázala na to, že od 12. 7. škola nezverejňuje na svojej webovej stránke faktúry 

a objednávky, hoci je to zákonná povinnosť. 

 

5. Mimoriadne zasadanie konané dňa 10. 12. 2013 

 Zasadanie otvorila predsedníčka Rady školy. Privítala prítomných členov a pani riaditeľku ZŠ.  

Riaditeľka školy p. Emrichová predložila rade školy Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Záhorácka 95 v Malackách za školský rok 2012/2013, 

doplnenú podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. v § 2. ods. 1 k. 

 V rámci diskusie sa Rada školy prediskutovala niektoré témy týkajúce sa ďalšieho zasadania 

v januári 2014. 

 

 

Svoje aktivity realizovala Rada školy v spolupráci s vedením školy a v úzkej spolupráci s rodičmi            

a zamestnancami školy. 

 

 

 

V Malackách 20. 3. 2014                                                                  Ing. Nataša Špelicová 

Predložené na zasadaní Rady školy dňa 24. 3. 2014                                                             predseda RŠ 


