
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

konaného dňa 14. 6. 2018 

 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Mária Janičová, Mgr. Agáta Andraščíková, Alžbeta Križalkovičová, 

Lenka Michaleková, Matej Križalkovič Mgr. Mária Berdisová, Juraj Kiktavý 

 

Neprítomní členovia RŠ: Oľga Novická, Mariana Kopnická , Mgr. Stanislav Angelovič,  

Jozef Ištoňa,                                             

 

Prítomní hostia:  Mgr. Oľga Bujňáková 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Pripravenosť školy na budúci školský rok 2018/2019  

3. Diskusia 

4. Záver 

 
K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Mária Janičová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny skonštatovala 
uznášaniaschopnosť RŠ. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia a odovzdala slovo p. riaditeľke 
Mgr. Oľge Bujňákovej. 

K bodu 2: 

Riaditeľka školy oboznámila členov RŠ o stave pripravenosti školy na školský rok 2018/2019. Informovala 
o počte pedagogických a nepedagogických zamestnancov a o počte asistentov. Základnú školu bude 
nasledujúci školský rok navštevovať  94 žiakov, Materskú školu 60 žiakov. Aj keď počet  žiakov je oproti 
predchádzajúcemu školskému roku vyšší, rozpočet školy sa nenavýši,  kvôli  zrušeniu špeciálnych tried. 
Podľa p. riaditeľky predpokladaný počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je 30 žiakov. 
V budúcom školskom roku budú dva prvé ročníky.  V 1. A  bude 14 žiakov, z toho 4 rómski žiaci , v 1. B 
bude 15 žiakov, z toho 4 rómski žiaci. Vďaka zachovaniu 0. ročníka sa znížil počet rómskych žiakov 
v prvých ročníkoch. Priemerný počet na triedu je 13 žiakov. Riaditeľka informovala členov RŠ o počte 
a o zaradení pedagogických zamestnancov do jednotlivých tried. Celý dokument je súčasťou tejto 
zápisnice. 
 

K bodu 3 
 
V diskusii riaditeľka vysvetlila, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia nie sú iba rómski 
žiaci, ale všetci žiaci, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi. Poukázala na výhody 
špeciálnych tried. Žiaci mali lepšie podmienky na učenie, vzhľadom na nižší počet žiakov 
v triedach. Učivo bolo prispôsobené ich schopnostiam. Tým, že sú zaradení do bežných tried 
nezvládajú učivo a nepostupujú do vyššieho ročníka. Aj napriek sťaženým podmienkam 



p. riaditeľka vyzdvihla kvalitnú a obetavú prácu pedagógov. Vysvetlila podľa čoho je určená 
pracovná doba zamestnancov a  kedy má učiteľ nadčas. Dodala, že práca učiteľa nekončí 
odučením, ale každodennou prípravou na vyučovanie. Poukázala na dobré  materiálne 
vybavenie základnej a materskej školy. Riaditeľka školy spomenula, že v nadchádzajúcich dňoch 
by sa mala uskutočniť rekonštrukcia materskej školy. Padla otázka či, bude materská škola 
v prevádzke počas letných prázdnin. Pani riaditeľka odpovedala, že ak  bude nahlásených menej 
ako 10 detí,  tak materská škola nebude v prevádzke.  
 

K bodu 4 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení:  
Rada školy berie na vedomie  Pripravenosť školy na budúci školský rok 2018/2019. 
Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Toryse 14. 06. 2018                                                   Zapísala: Mgr. Agáta Andraščíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základná škola s materskou školou Torysa 

082 76  Torysa 26 

 

 
 

Návrh na organizáciu školského roka 2018/2019 
 

 
Vyjadrenie rady školy: Vyjadrenie zriaďovateľa: 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

                    obci Torysa                                                                                    Obec Torysa 

 

s c h v á l i ť                                                                                s c h v a ľ u j e 
 

návrh na organizáciu školského roka 

2018/2019 v súlade s platnou legislatívou. 

 

návrh na organizáciu školského roka 

2018/2019 v súlade s platnou legislatívou. 

 
 
.........................................................                                                ............................................................ 
            Mgr. Mária Janičová                                                                                   Ing. Jozef Stedina 
 
                   predseda RŠ                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 

 

 

 

Predložený návrh na organizáciu školského roka 2018/2019 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov týkajúcich sa základných škôl. 
 
 
 
 

 

 

 

Predkladá : Mgr. Olga  Bujňáková  
       riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prerokované a schválené na zasadnutí rady školy dňa: 14.06.2018 

 
Predložené na schválenie zriaďovateľovi dňa:  



Predbežná organizácia školského roka 2018/2019 
 

  I. P e r s o n á l n a   p r i p r a v e n o s ť  

     

Názov školy   Základná škola s materskou  

   školou Torysa   

Riaditeľka školy Mgr. Olga Bujňáková  

Zástupcovia RŠ   Mgr. Zuzana Dudová  

   Ľubica Butkovičová - pre MŠ  

Koordinátor činnosti CVČ Mgr. Mária Bujňáková  

Počet zamestnancov spolu :   

Počet pedagogických 9  

zamestnancov     

Počet asistentov učiteľa pre žiakov 1  

SZP (osobný a pedagogický  )     

Počet asistentov učiteľa pre žiakov žiadosť 1    

ZP      

Počet vychovávateliek v ŠKD    1  

Počet nepedag. zamestnancov  3  

Počet zamestnancov ŠJ  5  

Počet ped. zamestnancov MŠ  5  

Kvalifikovanosť v % 100  

   

Celkový počet tried spolu : 7  

Počet tried: nultý ročník   1  

Počet tried: 1. – 4.   5  

Počet tried ISCED 1   6  

Počet špec. tried (ISCED 1)   1  

   

Celkový počet žiakov spolu :   

0. ročník    6  

   1. ročník – 1.A   14/4  

   1. ročník – 1.B   15/4  

   2. ročník   13/3  

   3. ročník   15/4  

   4. ročník   23/8  

1. šp. trieda    8  

    I. stupeň   94/37  

Počet žiakov s intelektovým 0/9  

nadaním/ so ŠVVP    

Počet žiakov zo SZP (predpokladaný) 30  

Počet žiakov CV Č (predpokladaný) 60  

Počet žiakov mimo územia SR 11  

   

Priemerný počet žiakov na triedu 13  

Počet tried MŠ:  3  

    

Celodenný pobyt:         49  

Poldenný pobyt:  11  

Pedagogickí zamestnanci  5  

Nepedagogický  zamestnanec  MŠ 1  

Počet detí MŠ spolu : 60  

 



II. Školský vzdelávací program – zameranie školy a   jej profilácia 

 

Stupeň vzdelávania: ISCED 0, ISCED 1, inovované štátne vzdelávacie programy pre primárne vzdelávanie s 

účinnosťou od 1.9. 2015 postupne od 1. ročníka ZŠ. V školskom roku 2018/2019 sa budú všetci žiaci našej 

školy vzdelávať podľa inovovaných vzdelávacích programov, ktoré má škola vypracované. 

 

Zameranie školy : 

 

- prehlbovanie a posilnenie komunikačných schopností (ústnych i písomných) v materinskom štátnom 

jazyku a čitateľskej gramotnosti žiakov,   
- rozvíjanie získaných jazykových schopností v 1. cudzom jazyku posilnením dotácie voliteľných   

hodín (Anglický jazyk -  1. a 2. roč.),   
- rozvíjanie u žiakov citu ku kráse a k tradičnému ľudovému umeniu i uchovávaniu kultúrneho   

dedičstva našich predkov s dôrazom na región, vo folklórnom krúžku,  
- prehlbovanie prírodovednej a matematickej gramotnosti voliteľnými hodinami s dôrazom na 

prepojenosť s praxou ,   
- rozvoj digitálnej gramotnosti posilnením predmetu informatika (Informatická výchova),   
- prehlbovanie telesnej zdatnosti v rozličných športových disciplínach so zreteľom na rozvoj fyzickej 

kondície a upevňovanie zdravia,   
- absolvovanie školy v prírode, alebo náhrada aktivitami „ Poznaj svoj región“  

- rozvíjanie správneho i tvorivého chápania rozličných druhov umenia a kultúry, kultúrnu 

gramotnosť prehlbovať navštevovaním výchovných koncertov, divadelných a filmových  

predstavení, múzeí, galérií a pod.,  
- využívanie kreativity, talentu a záujmu žiakov rozvíjať v záujmových útvarov.  

 

 

III. Školský klub detí (ŠKD) 

 

Školský klub detí je školské zariadenie, ktoré je organizačne súčasťou základnej školy. Svoju činnosť 

má od 1.9.2007. Bude zabezpečovať pre deti podľa výchovného programu školského zariadenia 

oddychové a záujmové činnosti po skončení povinného vyučovania.  
Počet oddelení ŠKD: 1  

Počet vychovávateľov: 1  
ŠKD je sú časťou ZŠ. Oddelenia ŠKD sa budú nachádza ť v budove ZŠ v triede na prízemí. 

ŠKD je vybavené vhodným nábytkom, spoločenskými hrami, pre jednotlivé činnosti bude ŠKD 

využívať žiacku knižnicu, učebňu informatiky, interaktívnu tabuľu, na športovú a rekreačnú činnosť je k 

dispozícii viacúčelové  ihrisko a školský dvor. 

 

 

IV. Centrum voľného času (CVČ) 

 

Centrum voľného času je zriadené od 1.9.2007 (do 31.12.2012 Školské stredisko záujmovej činnosti). 

 

Predbežná ponuka na školský rok 2018/2019 

 

 

 

CVČ využíva pre svoju činnosť príspevok od zriaďovateľa, príspevok od rodičov a štátne dotácie na 

vzdelávacie poukazy.  
 

 

  
 

Projektové krúžky    Ostatné krúžky 

Chceme vedieť viac I. Zdravotnícky  

Chceme vedieť viac II.    Počítačový  

S vetrom opreteky    Zábavníček  

Rytmus v tele    Toryšanček  

Klik   

 



IV.  M a t e r i á l n a  p r i p r a v e n o sť 
 

Dôležitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu 

je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie našej školy: 

- špeciálne učebne (počítačová , multimediálna),  

- 7 učební (tried), 6 z nich je vybavených viacúčelovým a funkčným zariadením (interaktívne tabule,  

       dataprojektor, notebooky) 

- informačno-komunikačné centrum (knižnica – žiacka a učiteľská),  

- priestory pre aktívne využitie voľného času, relaxáciu a spoločné činnosti (školský dvor, 

viacúčelové ihrisko, sala KD),  

- priestory pre hromadné stretávanie žiakov celej š koly alebo tried, učiteľov, rodičov, (KD)  

- priestor pre školský klub detí (trieda - ŠKD)  

- priestory pre záujmovú  činnosť po vyučovaní pre záujmové krúžky  (triedy, školský dvor, ihrisko),  

- priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),  

- priestory pre hygienu, vrátane WC žiakov a  učiteľov,  

-     spoločné stravovanie v školskej jedálni, 

- ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy,  

- učebnice, didaktické pomôcky, informačná a komunikačná technika, doplnková literatúra 

sú tiež materiálno-technickými pomôckami, (uložené v určených kabinetoch) 

- všetky priestory školy, vrátane MŠ a ŠJ, sú pokryté WIFI signálom ,  

- bezbariérový hlavný vchod v budove ZŠ  

 

Projekty na školský rok 2018/2019:  
 

   
1. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov  

v školskom prostredí  
2. Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov  

 

 

Rozdelenie tried – triednictvo v šk. r. 2018/2019 

 

 

0. ročník:       Mgr. Mária Bujňaková  + asistent učiteľa Mgr. Mária  Polomská 

1. A trieda:     Mgr. Karin Adamková + pedagogický asistent pre žiaka s ŠVVP 

1. B trieda:     Mgr. Jana Hovancová 

2. ročník:        Mgr. Anežka Angelovičová 

3. ročník:        Mgr. Agáta Andraščíková 

4. ročník:        Mgr. Adriána Čabáková 

I. špec. tr.:       Mgr. Zuzana Dudová 

 

vychovávateľka ŠKD:   Mgr. Mária Bujňáková



V. Materiálna vybavenosť materskej školy 

V MŠ bude pracovať 5 kvalifikovaných pedg.zamestnancov, z toho 1 na 62,5% úväzok, 1 upratovačka. V tomto 

školskom roku požiadame z úradu práce na absolventskú prax dvoch zamestnancov, aby boli nápomocné v triedach 

s celodennou prevádzkou.  

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho vzdelávania – je na veľmi dobrej úrovni. Triedy sú 

priestranné, vybavené novým školským nábytkom , novými pomôckami (hračkami) a didaktickou technikou.  

V tomto školskom roku sa zrekonštruujú podlahy v triedach a na chodbách v celej budove v MŠ. Prístavba ZŠ (tretia 

trieda s poldennou prevádzkou) prejde celkovou rekonštrukciou a rozšíri sa aj o jednu miestnosť, čím sa môže navýšiť 

počet detí v triede. Oprava bude financovaná z projektu EU, ktorý bol vypracovaný zriaďovateľom. 

 

Projekty na školský rok 2018/2019 

  1. Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov 

 

Rozdelenie tried v MŠ: 

   I. trieda:   Ľubica Butkovičová 

                    Mgr. Gabriela Štieberová 

   II. trieda:   Lenka Micháleková 

                     Mgr. Paulína Andraščíková 

    III. trieda: Mgr. Jakub Kušnír   

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
V Toryse 31.05.2018   Mgr. Olga Bujňáková  

  riaditeľka školy 

 


