Zápisnica z rokovania rady školy pri CZŠ s MŠ Dobrého pastiera v Žilina
zo dňa 06.09.2018
Prítomní: viď príloha
Program: 1. Otvorenie.
2. Duchovná správa školy.
3. Rozširovanie priestorov školy.
4. Overenie dokumentácie k voľbe riaditeľa školy.
5. KOŠIAR.
6. Štatút Rady školy.
7. Rôzne.
8. Záver.

1. Otvorenie
Zasadnutie rady školy otvoril pán predseda a privítal na Rade školy všetkých členov aj
pozvaných hostí.
2. Duchovná správa školy
Duchovný správca školy Mgr. Dušan Pecko reagoval na otázky od členov RŠ týkajúce sa
duchovnej správy školy nasledovne...
Sv. omše:
- prvopiatková svätá omša bude bývať v kostole pre všetkých žiakov, učiteľov a farníkov
v čase o 8:00
- v stredy sa budú striedať I. stupeň s Materskou školou (párny a nepárny týždeň)
- každý piatok o 7:30 hod. bude mať v kaplnke sv. omšu II. stupeň.
- spovedanie bude prebiehať po sv. omši počas vyučovania do tretej vyučovacej hodiny,
rovnako bude možnosť spovede pred svätými omšami.
Sv. omše sa museli upraviť, nakoľko vo farnosti sú len dvaja kňazi a nestíhali by všetko
pokryť.
Riaditeľka školy vyjadrila nesúhlas so zabezpečením sv. spovede týmto spôsobom .
Prvé sv. prijímanie:
- duchovný správca sa vyjadril, že túto tému bude rozoberať až s rodičmi na špeciálnom
rodičovskom stretnutí ohľadom prvého sv. prijímania.
Pokrytie náboženskej výchovy na škole:
- v škole budú učiť katolícke náboženstvo vo všetkých ročníkoch katechéti, okrem tretieho
ročníka (príprava na 1.sv prijímanie), ktorý bude učiť správca farnosti.
Duchovné obnovy žiakov:
- duchovné obnovy žiakov budú bývať už od prvého ročníka. V mesiaci september alebo
október bude mať duch. obnovu 9. ročník. Na konci šk. roka 8. ročník a ostatné ročníky
priebežne počas šk. roka, každý mesiac jeden ročník.

Detský lekár:
- z farnosti odišla detská lekárka a duch. správca hľadá náhradu. Žiaľ, zatiaľ sa o toto
miesto neuchádza žiaden pediater. Školská rada navrhla vyhlásiť túto informáciu aj
v kostole, v oznamoch.

3. Rozširovanie priestorov školy
Duchovný správca Mgr. Dušan Pecko sa vyjadril, že momentálne čaká na vyjadrenie
z ministerstva, nakoľko nebol ešte doručený konečný verdikt. Reagoval, že momentálne je
v nerozhodnej situácií, nakoľko farnosť eviduje dlh, nedisponuje väčšou hotovosťou a celý
projekt stojí skoro 800 000 € pričom výška dotácie je cca 450 000 €. Predseda Rady školy
reagoval, že v minulosti sa realizovali stavby s oveľa väčším deficitom finančných
prostriedkov. Peniaze sa požičali, stavba sa dokončila a úvery sa úspešne splatili.
Riaditeľka školy spresnila, že celý projekt sa robí kvôli enormnému záujmu rodičov o výchovu
a vzdelanie detí v prostredí našej cirkevnej školy a škôlky Dobrého pastiera. Pozastavením
tohto projektu stratíme možnosť vyriešiť aktuálne priestorové problémy.
Veľký problém bude s umiestnením terajších predškolákov do 1. ročníka v nasledujúcom šk.
roku. Riešením je zrušenie dvoch najmenších tried materskej školy, čím sa zníži počet
prijatých detí do materskej školy.
4. Overenie dokumentácie Rady školy k voľbe riaditeľa školy z roku 2017
Rada školy danú záležitosť neprerokovávala a teda nedisponuje ani dokumentáciou k tejto
veci.
5. KOŠIAR
Rada školy sa po dohovore s duch. správcom dohodli, že akcia KOŠIAR sa bude konať
v nedeľu 30. septembra 2018. Otvorenie bude o 14:00 hod. Miesto konania bude
štandardné, t.j. multifunkčné ihrisko a areál Farnosti Dobrého Pastiera. Členovia RŠ si
rozdelili úlohy a zodpovednosť za realizáciu akcie.
6. Štatút rady školy
Členovia RŠ boli oboznámení so štatútom Rady školy, ktorý jednohlasne schválili.
7. Rôzne
Zápisnice z rokovaní Rady školy budú zverejňované na webstránke školy. Za týmto
účelom bude vytvorená na stránke samostatná sekcia „Rada školy“.
Radou školy bola oslovená pani riaditeľka ohľadom športovej akadémie Mateja
Tótha, ktorú škola vyhrala. Informovala prítomných, že dve panie učiteľky sú zodpovedné za
realizáciu projektu.
Rovnošaty - pani riaditeľka informovala RŠ aj duch. správcu o situácii s rovnošatami.
Zatiaľ boli dodané na školu len dievčenské vzory, z neznámych príčin neboli chlapčenské
zaslané, hoci boli objednané. Na plenárnom zasadnutí rodičov bude vzor predvedený, aby si
vedeli rodičia predstaviť, ako by to malo vyzerať. Rada školy sa vyjadrila jednohlasne, že
rovnošaty podporuje.
8. Záver
Na záver sa predseda poďakoval prítomným ako i hosťom za účasť a po spoločnej modlitbe
Radu školy ukončil.

V Žilina dňa 11.09.2018
Zapísal: Miroslav Sokol, predseda RŠ

Overil: Veronika Hnátová, podpredseda RŠ

