Zasadnutie Rady školy
29.01.2019, 15:00 – 16:30, Śkola Felix, trieda Shakespeare
Prítomní členovia RŠ: Peter Halák, Rastislava Haláková, Dávid Králik, Marián Lezo,
Zuzana Burjanová, Dana Sujová, Xaver Gubáš, Juraj Suchánek, Zuzana Benianová,
Branislav Magula
Ospravedlnení: Zuzana Šumská
Prizvaný hosť: Ondrej Struhár, poverený riadením školy
Zasadnutie bolo verejné, prítomný bol 1 hosť – rodič žiaka z triedy Surikát.
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie.
Peter Halák privítal prítomných. Skonštatoval, že Rada školy je uznášaniaschopná
(prítomných bolo 10 z 11 členov rady)
Program Rady školy
Program Rady školy bol vopred zaslaný e-mailom. Bol schválený (10/11).
1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Princípy školy
3. Návrh na počty žiakov do 1. ročníka pre budúci školský rok
4. Otázky na riaditeľa školy:
a) problémy s disciplínou vo Svišťoch - aké sú možnosti riešenia
b) problémy s rozvrhom v Surikatách - hlavne M, neskoré hodiny
5. Spolupráca školy a Rady rodičov - aktuálne informácie
6. Noví zástupcovia za rodičov v RŠ - voľby
7. Rôzne
2. Princípy školy
Princípy školy boli zakladateľmi školy vypracované ešte v 09/10 2018. Rade školy boli na
pripomienkovanie zaslané p. Halákom 28.01.2019. Zástupcovia rodičov zaslali RŠ pripomienky
29.01.2019. Pripomienky na doplnenie Princípov školy sa týkali pevnejšieho stanovenie pravidiel
vhodného správania žiakov a zadefinovania vedomostných štandardov absolventa školy. RŠ
odsúhlasila, ze štruktúra Princípov je vyhovujúca.
P. Magula k pripomienkam zdôraznil, že je potrebné bližšie špecifikovať hranicu vhodného a
nevhodného správania žiakov. P. Suchánek doplnil, že je taktiež potrebné určiť hranicu, kedy o
nevhodnom správaní žiakov informovať rodičov. Navrhol, aby škola informovala rodičov pri
opakovanom porušení disciplíny. Zástupcovia učiteľov sa vyjadrili, že určiť exaktne hranicu, kedy
informovať rodičov je veľmi ťažké, nakoľko vo väčšine prípadov ide o dlhodobý proces a je
dôležitá aj interakcia učiteľa a žiaka a zachovanie učiteľovej autority. RŠ sa zhodla, že je potrebné
na RR v spolupráci s riaditeľom školy otvoriť Školský poriadok a prípadne ho doplniť. Taktiež sa
zhodli na tom, že je potrebné, aby všetci zamestnanci školy vedeli o pravidlách, školskom poriadku
a pri svojej práci sa nimi riadili rovnako.
Zástupcovia rodičov navrhli do Princípov školy doplniť aj akýsi „vedomostný profil absolventa“,
ktorým by sa zadefinovala vedomostná úroveň, ktorú je škola Felix schopná poskytnúť. P. Halák

uviedol, že škola sa riadi Štátnym vzdelávacím programom, kde je definované, čo by žiak mal
vedieť v jednotlivých ročníkoch. A zároveň škola nemôže garantovať, že každý žiak dosiahne
úroveň vzdelania takú, aby sa dostal na vybraný typ školy.
P. Suchánek argumentoval, že by bolo vhodné zamerať sa na to, aby bolo žiakom umožnené
maximálne sa zapojiť so vzdelávacieho procesu zabezpečením bezpečného prostredia – bez
nadmerného vyrušovania spolužiakmi.
P. Benianová doplnila, že by sa mohlo deklarovať v Princípoch to, že sa škola bude snažiť
napomôcť žiakom k maximalizácii ich potenciálu.
RŠ si zadefinovala úlohu: do 28.02.2019 doplniť Princípy školy aj s pripomienkami tak, aby boli
schválené všetkými členmi RŠ.
3. Návrh na počty žiakov do 1. ročníka pre budúci školský rok
P. Halák predstavil plán na školský rok 2019/2020, kde sa ráta so 4 prváckymi triedami, 3 budú na
Tematínskej ulici, 1 bude na Krásnohorskej ulici – zložená prevažne zo súrodencov žiakov školy. P.
Magula sa pýtal, ako je formálne oddelené elokované pracovisko na Tematínskej, keďže donedávna
zriadovatelia školu Felix deklarovali ako školu s 2 triedami v ročníku. P. halák potvrdil, že škola na
Tematínskej je elokované pracovisko našej školy, takže formálne je aj tam povereným riaditeľom
Ondrej Struhár, avšak p. Struhár poveril vedením elokovaného pracoviska Radku Halákovú.
P. Halák ešte doplnil, že stav budovy na Krásnhorskej a následne materiálno – technické
zabezpečenie školy bude prezentované rodičom v blízkej budúcnosti – pravdepodobne na
plenárnom stretnutí v máji/júni 2019.
Návrhy na počty žiakov vzala RŠ na vedomie v počte 10/11.
4. Otázky na riaditeľa školy
Zástupcovia rodičov mali otázky na riaditeľa školy ohľadom dodržiavania pravidiel správania a
disciplíny žiakov, ale skonštatovali, že téme sa venoval dostatočný čas pri dopĺňaní Princípov školy.
Druhá otázka sa týkala rozvrhu v triedach Surikat a Sov. Zástupcovia rodičov poprosili riaditeľa
školy, aby sa, v rámci možností, upravil rozvrh tak, aby hlavné predmety ako matematika a
slovenský jazyk neboli siedme hodiny, prípadne aby boli čo najskôr v doobedných hodinách.
Riaditeľ školy potvrdil, že sa bude rozvrh meniť, aj z dôvodu personálnych zmien u vyučujúcich. O
týchto zmenách bude riaditeľ školy informovať rodičov v daných triedach mailom.
5. Spolupráca školy a Rady rodičov
P. Halák sa informoval, ako sa rozbehla spolupráca medzi riaditeľom a Radou rodičov (RR). P.
Magula potvrdil, že spolupráca je rozbehnutá, RR sa s vedením školy stretáva na pravidelnej báze .
Zápisnice zo stretnutí sú zverejňované rodičom školy.
6. Noví zástupcovia za rodičov v RŠ – voľby
P. Halák požiadal p. Magulu, aby zorganizoval nové voľby do Rady školy, pretože v RŠ sa mandátu
vzdali zástupcovia rodičov Zuzana Šumská a Zuzana Benianová. P. Magula potvrdil, že zorganizuje
nové voľby, ale vyhlásiť voľby musí mailom predseda RŠ.

Úloha pre predsedu RŠ: vyhlásiť nové voľby do RŠ na 2 miesta zástupcov rodičov asap
Úloha pre p. Magulu: následne technicky zabezpečiť voľby do RŠ
RŠ bude doplnená o nových členov do 12.03.2019, kedy je ďalšie stretnutie RŠ7. Rôzne
Vznikla diskusia o ďalšom fungovaní druhostupňového klubu. Téme sa bude ďalej venovať RR s
riaditeľom a vedením školy.
Zapísala: Zuzana Benianová
Schválil: Peter Halák

