Zápisnica č. 2/2016 zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ J. Murgaša zo dňa 28. 06. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Novelizovanie Štatútu rady školy z dôvodu zmeny zákona
3. Rozbor hospodárenia školy za rok 2015, ročná účtovná závierka za r. 2015, inventarizácia
za rok 2015
4. Koncepčné zámery rozvoja školy pre nasledovné obdobie
5. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie, výchovno-vzdelávacieho
procesu, úväzky pedagogických zamestnancov, organizačná štruktúra
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver.

1. Úvod
V úvode predsedníčka rady školy privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom
zasadnutia.
2. Novelizovanie Štatútu rady školy z dôvodu zmeny zákona
Predsedníčka rady školy predložila návrh novelizovaného znenia štatútu rady školy.
Informovala prítomných, že novelizácia štatútu súvisí so zmenou zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zmena 422/2015 Z. z. účinnosť 1.1.2016).
Uznesenie č. VI/2016:
Rada školy ZŠ s MŠ J. Murgaša prerokovala a schvaľuje Štatútu rady školy ZŠ s MŠ J.
Murgaša v predloženom znení..
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

8
0
0

3. Rozbor hospodárenia školy za rok 2015, ročná účtovná závierka za r. 2015, inventarizácia
za rok 2015
Ing. Sedlárová, ekonomická pracovníčka školy informovala prítomných o finančnom
hospodárení školy za rok 2015, predložila ročnú účtovnú závierku a výsledky inventarizácii.
Vyhodnotila použitie finančných prostriedkov v oblasti bežných a kapitálových výdavkoch
a predniesla požiadavky na rok 2016.

Uznesenie č. VII/2016:
Rada školy ZŠ s MŠ J. Murgaša prerokovala a berie na vedomie informáciu o rozbore
hospodárenia školy za rok 2015, ročnú účtovnú závierku na r. 2015, inventarizáciu za rok
2015.
Hlasovanie:
Za:
8
Proti:
0
Zdržali sa:
0
4. Koncepčné zámery rozvoja školy
Riaditeľ školy PaedDr. Kuklovský informoval prítomných o koncepčných zámeroch rozvoja
školy. Ich plánovanie vychádza zo SWOT analýzy, koncepčný rozvoj sa delí na krátkodobé,
strednodobé a dlhodobé plány.
Uznesenie č. VIII/2016:
Rada školy ZŠ s MŠ J. Murgaša prerokovala a berie na vedomie informáciu o koncepčných
zámeroch školy.
Hlasovanie:
Za:
8
Proti:
0
Zdržali sa:
0
5. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie, výchovno-vzdelávacieho
procesu, úväzky pedagogických zamestnancov, organizačná štruktúra
Riaditeľ školy PaedDr. Kuklovský informoval prítomných o organizačnom a materiálnom
zabezpečení školy, o úväzkoch pedagogických zamestnancov nasledovne:
2.stupeň:
5.ročník - 3 triedy – 61 žiakov – počet vyučovacích hodín 99
6.ročník - 3 triedy – 72 žiakov – počet vyučovacích hodín 106
7. ročník - 3 triedy – 60 žiakov – počet vyučovacích hodín 110
8. ročník - 3 triedy – 72 žiakov – počet vyučovacích hodín 118
9. ročník - 2 triedy – 42 žiakov – počet vyučovacích hodín 70
Spolu 2. stupeň - 14 tried – 307 žiakov - počet vyučovacích hodín 503
Špeciálna trieda - 1 trieda – 5 žiakov – počet vyučovacích hodín 29
Riaditeľ školy informoval, že v každom ročníku je jedna trieda zameraná na vyučovanie
matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov. Ďalšie triedy v ročníku sú zamerané
na regionálnu výchovu. V špeciálnej triede sa vzdelávajú žiaci s ľahkou mentálnou
retardáciou, variant A.
1. stupeň
Počet učiteľov: 14+1 (zást.), 2 asistenti učiteľa
Počet vychovávateliek: 8
1. ročník – 4 triedy – počet žiakov 71

2. ročník – 4 triedy–počet žiakov 77
3. ročník – 3 triedy – počet žiakov 62
4.ročník - 3 triedy – počet žiakov 56
- ŠKD – predbežný počet prihlásených detí – 245
- počet oddelení ŠKD – 8
Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov
Počet pedagógov na 2.stupni
- 24
- z toho kvalifikovaných
- 24
- z toho nekvalifikovaných
- 0
- s 1. atestáciou
- 15
- samostatní pedagogickí zamestnanci - 9
Vyučovacie predmety vyučované neodborne: hudobná výchova /9 hodín/, výchova umením
/4 hodiny/, svet práce /7 hodín/.
1. stupeň
Všetky učiteľky 1. stupňa a všetky vychovávateľky sú kvalifikované.
Pedagogickí zamestnanci s 1. atestáciou – 12
Samostatní pedagogickí zamestnanci – 2
Nekvalifikovane odučené predmety na 1. stupni: anglický jazyk ( 1 kvalifikovaná učiteľka),
informatická výchova
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Na vyučovací proces sa využíva:
13 tried pre ročníky 1. – 4.
14 tried pre ročníky 5. – 9.
1 špeciálna trieda
2 triedy MŠ
oddelenia ŠKD prevádzkujú činnosť v triedach 1. – 4.
1 odborná učebňa biológie, 1 odborná učebňa chémie, 1 odborná učebňa fyziky, 4 učebne
informatiky, 3 učebne cudzích jazykov, 1 učebňa etickej výchovy, 1 interaktívna učebňa,
1 učebňa techniky /školská dielňa/, 1 cvičná kuchyňa, 2 telocvične, športový areál

Uznesenie č. IX/2016:
Rada školy ZŠ s MŠ J. Murgaša prerokovala a berie na vedomie informácie o pedagogickoorganizačnom a materiálno-technickom zabezpečení, o výchovno-vzdelávacom procese,
informáciu o úväzkoch pedagogických zamestnancov a o organizačnej štruktúre.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržali sa:

8
0
0

6. Rôzne
Predsedníčka rady školy predložila informáciu o Školskom vzdelávacom programe MŠ, ktorý
rieši štandardy, ktoré musia ovládať deti v MŠ (ide o pilotnú fázu).
Záverom predsedníčka rady školy poďakovala všetkým prítomným za účasť a informovala
o najbližšom zasadnutí rady školy v mesiaci október 2016.

Zapísala: Ing. G. Braníková, predsedníčka rady školy

