
Zápisnica z 1. zasadnutia Rady školy pri ZŠ Javorová alej 1,  
Chorvátsky Grob v šk.roku 2020/21 

 

Termín: 2.12.2020 od 17:00 hod. 

Forma: online, zoom konferencia 

Zúčastnení:  

Eva Baničová – Chrkavá, Zuzana Michnicová, Lucia Ježeková – Havlíková, Pavol Poláček, 
Dušan Chrkavý, Jozef Selep, Katarína Bednáriková (od 17:45 hod.), čestný hosť – Silvia 
Hikkerová, Pozn. 17:40 odpojil sa p. Jozef Selep 

 

Program zasadania:  

1. Určenie zapisovateľa a overovateľa.  

Zapisovateľ: Zuzana Michnicová  Overovateľ: Dušan Chrkavý 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

2. Otvorenie, schválenie programu  

Program schválený v pôvodnom rozsahu.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

3. Návrh plánu zasadnutí rady školy v školskom roku 2020/2021 

Keďže plán zasadnutí je ovplyvnený pandémiou COVID, dohodli sa členovia do konca šk.roka 
na celkovo 3 stretnutiach. Prvé stretnutie je aktuálne 2.12.2020, druhé zasadnutie je plánované na 
feburár 2021 a tretie stretnutie na máj 2021. O konkrétnych termínoch a forme zasadnutí (online, 
prezenčne) bude členov v dostatočnom predstihu informovať predsedníčka rady školy p. 
Baničová – Chrkavá. Plán zasadnutí P1 – rok 2020 a P2 – rok 2021 bol doposlaný  4.12.2020 a je 
prílohou tohto dokumentu.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

3. Rôzne 

a) Zhodnotenie plnenia Plánu práce ZŠ, Plánu činností ZŠ v šk. roku 2020/21 
b) Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2019/20 
c) Rámcové učebné plány na šk. rok 2020/21 
d) Návrh na materiálno-technické a pedagogicko-organizačné zabezpečenie vých.-  

vzdelávacieho procesu v ďalšom šk. roku 



e) Školský vzdelávací program ISCED 1  
 

Uvedené dokumenty a).-e). odprezentovala p. riaditeľka Silvia Hikkerová. Členovia komisie 
to zobrali na vedomie.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

f) Záverečná hodnotiaca správa školy za šk. rok 2019/20. 
Bola posielaná v júli 2020, pripomienky neobdržali.  

g) Online výučba počas karantény 
Otázka p. Ježeková-Havlíková - Je pokrytý počet hodín online výučby? Riaditeľka - Áno, je 
stanovených 15 hodín, naši žiaci majú 16-19 hodín. Konkrétne 5.A má 17 hodín, 5.B má 15 
hodín, CLIL hodín majú 6. 

h) Schválenie Návrhu na počty tried a prijatých žiakov 
Organizačná štruktúra – aktuálne je pol školy t.j. 2.stupeň  na dištančnom vzdelávaní, je plný 
stav učiteľov so 100%-nou kvalifikáciou.  

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

i) Schválenie Návrhu na úpravy v učebných plánoch 
Je stanovený Rámcový učebný plán a disponibilné hodiny, pridali sa hodiny matematiky 
a jazykov, angličtina je už od prvého ročníka v zmysle smerovania a vízie školy – zameranie 
na cudzie jazyky.   

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 
j) Prístavba školy 
Požiadavka na riaditeľku na nové informácie od vedenia obce – aký je záložný plán pre 
budúci školský rok 2021/22. P. riaditeľka informovala, že vedenie obce rieši voľne stojace 
kontajnery v areáli školy pre 2 nové prvácke triedy. P. Selep a p. Bálintová prezentovali 
rovnako plán obce zabezpečiť výučbu formou kontajtnerovej stavby – investícia sa odhaduje 
vo výške cca 150 tis.€ a zámer vytvoriť triedu aj v škôlke. Riaditeľka Hikkerová – aktuálne 
po komunikácii so starostkou má informáciu, že trieda v škôlke nie je v súlade s hygienou, 
každopádne je plánované stretnutie s p. Erdelyovou/zástupkyňa hygieny, keďže sme 
v krízovej situácii. Rada školy sa zhodla vytvoriť tlak na rodičov, aby obec urýchlene v tejto 
veci konala a pravidelne informovala rodičov a vedenie školy o konkrétnych krokoch.  

Vyhlásenie zo strany vedenia ZŠ Javorová alej - v prípade, ak obec zabezpečí priestory na 
výučbu v provizórnom režime, vedenie školy je plne pripravené zabezpečiť výchovno - 
vzdelávací proces a jedáleň pre nové 2-3 triedy prvákov. Hľadať priestory nie je 
v kompetencii riaditeľky ale zriaďovateľa. 

Uznesenie - Rada školy žiada od obce oficiálne vyjadrenie k aktuálnemu stavu a riešeniu 
otázky otvorenia nových tried v roku 2021/22 s harmonogramom do 15.12.2020.   

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 



 
k) Aktuálne problémy školy 

• Jedáleň - zvýšil sa inventár jedálne o 66 stoličiek, logistika obedov sa zlepšila. 
• Otázka p. Selep – jedáleň je na obed plná detí a to ešte bez druhého stupňa, ktorý je 

v dištančnom vzdelávaní, ako to bude riešené?  P. riaditeľka - máme urobený presný 
časový rozvrh ako sa všetci zmestia do jedálne v súlade s COVID opatreniami. 

• Dezinfekcia – aktuálne máme sponzorov zo strany rodičov na dezinfekciu, plus je 
zabezpečené aj z plánovaných zdrojov. Jeden rodič venoval škole 1000 ks 
jednorazových rúšok.  

4. Diskusia 

• Otázka p. Selep – Ak vzniknú nové triedy a priradí sa k ZŠ aj MŠ Rubínová/Monar, 
bude túto kapacitu zvládať jedáleň Javorová alej ak ešte nebude prístavba jedálne? 
V prípade, že sa prístavba nestihne, p. riaditeľka predpokladá, že jedáleň na Školskej 
bude naďalej variť pre MŠ Rubínová/ Monar. Keď sa zrealizuje prístavba a zakúpi 
nová technológia do jedálne, bude variť pre celý komplex školy a škôlky aj 
pracoviska Rubínovej jedáleň Javorová alej.  

• Otázka p. Michnicová – či je plánované vymaľovanie školy? Riaditeľka - čaká sa na 
prístavbu, aby sa to farebne aj hygienicky zjednotilo.  

• Otázka p. Ježeková-Havlíková – Ak deti z častí obce Triangel  a Hrudky sa budú 
zaraďovať pri nástupe na ZŠ Chorvátsky Grob, Školská, nech sú o tom rodičia 
vopred informovaní.  

5. Záver 

• Zasadnutie rady školy bolo ukončené 18:15.  

 

Chorvátsky Grob, 4.12.2021 

Zapisovateľ:  Overovateľ: 

 

......................................... .................................................. 

Zuzana Michnicová  Dušan Chrkavý 

 


