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ZÁPISNICA 

 
z mimoriadneho stretnutia starostu, zástupcov Rady školy, pedagógov a rodičov 

školákov a budúcich prváčikov na tému ZŠ a MŠ v Podkoniciach, ktoré sa konalo dňa 

30. januára 2013 o 18:00 hod v zasadačke OÚ Podkonice. 

 

Body programu: 

1. Spoločné východiská 

2. Slabé a silné stránky ZŠ s MŠ Podkonice  – „SWOT“ analýza 

3. Ekonomická stránka – financovanie ZŠ s MŠ Podkonice 

4. Iné (čo je podľa zúčastnených ešte vhodné do diskusie zaradiť) 

5. Závery (smerovanie školy, stratégia) 

 

K bodu 1.: 

Stretnutie po zahájení starostom obce Michalom Kukučkom otvoril Martin Hruška, ktorý ho 

aj inicioval s cieľom obnoviť diskusiu na tému budúcnosti ZŠ s MŠ Podkonice. V súčasnej 

dobe školu navštevuje málo žiakov. Vzhľadom k metodike financovania škôl Ministerstvom 

školstva SR existuje reálna možnosť jej zrušenia (vrátane materskej školy) v dôsledku príliš 

vysokej zaťaženosti obecného rozpočtu. Zúčastnení boli vyzvaní, aby sa vyjadrili, do akej 

miery majú záujem na udržaní školy v Podkoniciach. Prítomní vyjadrili svoj záujem 

o zachovanie školy. Martin Hruška zároveň navrhol niekoľko nasledujúcich bodov programu. 

  

K bodu 2.: 

Rodičia a pedagógovia spoločne pomenovali a prediskutovali silné a slabé stránky ZŠ s MŠ 

v Podkoniciach. 

Silné stránky: 

- škola rodinného typu (rodinná povaha vzťahov žiak – žiak, učiteľ – žiak), 

- príjemné vyučovacie prostredie domáckeho charakteru, 

- udržanie kamarátskych väzieb zo škôlky medzi rovesníkmi v obci, 

- rodičia poznajú osobne učiteľa (rodičia vedia, komu zverujú dieťa), 

- lepší dohľad nad prácou učiteľa, možnosti využitia individuálneho prístupu na 

vyučovaní, 

- úzka spolupráca medzi ZŠ a MŠ, 

- priebežne sa zlepšujúce vybavenie ZŠ (telocvičňa, bežky, počítače, notebook, 

web-kamera, fotoaparát, atď.), 

- rodičia nemusia zabezpečovať odvoz a dovoz dieťaťa do vzdialenej školy, 

- vzhľadom k rodinnému charakteru výučby a úzkym sociálnym väzbám si dieťa 

prirodzene osvojuje hodnotový systém, vníma vzory v podobe starších 

spolužiakov (prípadne sa učí pomáhať mladším a neskúsenejším), zároveň 

dochádza k prirodzenému rozvoju emocionálnej inteligencie. 

 

Slabé stránky: 

- nedostatočná komunikácia s rodičmi (rodičia nie sú dostatočne informovaní 

o podstatných zmenách týkajúcich sa školy, ako sú napr. personálne zmeny), 

- pedagógovia nekomunikujú zo všetkými rodičmi rovnako, ale podľa sympatií, 

- vyjadrenie nespokojnosti s tým, že našu školu v minulosti navštevovali aj 

integrovaní žiaci s agresívnymi prejavmi, 

- neúčasť starostu na celých zasadnutiach - ZRPŠ, Rady školy, odchod v priebehu 

stretnutia, ktorý je vnímaný ako nedostatočný záujem o dianie školy (zároveň je 

však potrebné zdôrazniť, že starosta spolu s obecným zastupiteľstvom školu 

finančne podporujú aj napriek vysokej finančnej nákladnosti), 
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- učitelia (ZŠ aj MŠ) nedostatočne zisťujú spätnú väzbu na svoju prácu, nevedia tak 

identifikovať, čo je potrebné zmeniť – rodičia zároveň majú pocit, že nie sú 

v dostatočnej miere vypočutí. 

 

K bodu 3.: 

Vzhľadom k súčasnej situácii ZŠ s MŠ Podkonice bude potrebné vypracovať analýzu 

financovania školy a oboznámiť s ňou v prvom kroku Radu školy. 

 

K bodu 4.: 

Prítomní nemali návrhy na prerokovanie iných bodov programu. 

 

K bodu 5.: 

Na základe vyššie uvedeného boli formulované nasledujúce uznesenia a návrhy: 

 

Uznesenie č. 1: 

Vzhľadom k nedostatkom uvedeným v bode 2 vypracovať metodiku pravidelného 

získavania spätnej väzby s cieľom zisťovať názory rodičov na prácu školy a materskej 

školy a identifikovať ich prípadné požiadavky a potreby. Po realizácii a vyhodnotení 

prieskumu následne s výsledkami oboznámiť zamestnancov školy, ako aj rodičov a po 

vzájomnej diskusii navrhnúť a priebežne dohliadať na realizáciu možných riešení.  

Zodp.: Rada školy.  

Termín: do konca apríla 2013. 

  

Uznesenie č. 2: 

Rada školy žiada starostu obce o vypracovanie analýzy financovania školy, ako aj o analýzu 

možného vývoja s ohľadom na počty žiakov. Zároveň žiada starostu, aby ju s uvedenou 

analýzou oboznámil v najbližšom možnom termíne.   

Zodp.: Starosta obce Podkonice. 

Termín: najbližšie stretnutie sa bude konať v stredu 6. februára 2013 o 18:00 hod. 

 

Uznesenie č. 3: 

Zverejňovať zápisnice zo zasadnutia Rady školy pomocou webovej stránky 

www.nasepodkonice.sk, prípadne (v skrátenej podobe) aj v miestnom informačnom časopise 

Podkonický spravodaj.  

Zodp.: Starosta obce Podkonice, Rada školy. 

Termín: priebežne. 

 

Uznesenie č. 4: 

Zástupcovia Rady školy žiadajú starostu, aby v dostatočnej miere informoval Radu školy 

o všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú chodu školy a jej financovania. 

Zodp.: Starosta obce Podkonice. 

Termín: priebežne. 

 

 

Návrh č. 1: 

Nakoľko rodičia, ani širšia podkonická verejnosť, nepoznajú systém financovania ZŠ s MŠ 

Podkonice, navrhujeme pripraviť prezentáciu systému financovania a súčasného rozpočtu 

školy a následne s ňou oboznámiť obidve cieľové skupiny na verejnom zasadnutí. 

 

 

Vypracovala: 

Mária Zátrochová 

http://www.nasepodkonice.sk/

