
Stanovisko vedenia ZŠ s MŠ Helcmanovce k vyhodnoteniu dotazníka kvality školy rodičmi žiakov 

Vážení rodičia, 

dovoľte nám, aby sme vám veľmi pekne poďakovali za čas, ktorý ste strávili nad vypĺňaním dotazníka 

kvality školy a pomohli nám získať spätnú väzbu od vás – našich klientov, ako vnímate školu, 

pedagógov, prostredie a vyučovací proces z vášho pohľadu. Radi by sme vás informovali, že všetky vaše 

pripomienky a návrhy sme dôsledne analyzovali  a v budúcnosti sa budeme snažiť vyhovieť vám v rámci 

našich možností, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám  v čo najväčšej možnej miere. 

 

Naše stanovisko k problematike, ktorú ste popísali vo vašich pripomienkach, resp. odporúčaniach, je 

takéto: 

Odprevádzanie žiakov, ktorí obedujú 

Prijmeme organizačné opatrenie, ktoré zabezpečí, aby žiakov 1. stupňa, ktorí obedujú v ŠJ, odprevadila 

cez cestu dospelá osoba.  

Otvorenie budovy školy, vstup do šatní, predĺžená prevádzka ŠKD, MŠ   

Budova školy je otvorená denne od 6,50 hod. Do šatní a tried žiaci vchádzajú od 7,45 hod., od tohto 

času je zabezpečený aj dozor. Prevádzka v MŠ je od 7,00 do 15,45. Časovanie príchodu žiakov do školy 

je potrebné prispôsobiť týmto termínom. Pri zápise do MŠ a v septembri pri prvom stretnutí s rodičmi 

detí navštevujúcich MŠ a pri zápise do ŠKD budeme zisťovať záujem rodičov o zabezpečenie prevádzky 

ŠKD a MŠ v čase pred začiatkom vyučovania a po vyučovaní. V prípade viac ako 5 záujemcov prevádzku 

zabezpečíme. V prípade menšieho počtu záujemcov, prosím, kontaktujte vedenie školy s požiadavkou 

individuálneho riešenia požiadaviek. 

Výuka cudzích jazykov v 1. triede 

V prípade záujmu o vyučovanie cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku vieme prehodnotiť zaradenie 

predmetu NEJ do školského vzdelávacieho programu ako nepovinný predmet. Nakoľko v súčasnosti 

nedisponujeme kvalifikovaným učiteľom ANJ /doplnenie kvalifikácie prebieha/ vyučovanie ANJ 

môžeme zabezpečiť v rámci záujmového vzdelávania alebo tak ako v súčasnosti - externou p. učiteľkou, 

ktorá učí deti MŠ a túto výučbu uhrádzajú rodičia. 

Toalety  

Všetky priestory toaliet sú denne upratované, dvere v kabínkach – hlavne chlapčenských - neustále 

opravované, sanita s doskami a poklopmi so splachovaním plne funkčná, osviežovače vzduchu vo 

všetkých pisoároch, kabínky sú uzamykateľné. Je len na ich používateľoch, ako dlho v takom stave 

vydržia... 

Zákaz mobilných telefónov 

Používanie mobilných telefónov a ostatných elektronických mobilných zariadení rieši školský poriadok. 

V ňom je uvedené, aké možnosti v ich používaní majú žiaci aj vyučujúci jednotlivých predmetov. 

Mobilné telefóny žiaci k vyučovaniu vôbec nepotrebujú, preto je výlučne na zvážení rodičov, či ich 

deti mobil v škole budú mať, alebo nie. Rodič vie školu kontaktovať na všetkých uvedených číslach 

a adresách a zároveň škola vie kontaktovať v prípade potreby rodičov na uvedených telefónnych 

číslach v databáze školy. K plošnému zákazu mobilných telefónov by sme pristúpili iba po realizácii 

prieskumu, v ktorom by sa rodičia nadpolovičnou väčšinou vyjadrili, že si želajú zákaz mobilov v škole, 



čo potom budú musieť rešpektovať všetci žiaci aj rodičia. Táto problematika bude námetom na prvé 

stretnutie s rodičmi na RZ v novom šk. roku. 

Protežovanie niektorých žiakov 

V prípade, že máte takéto podozrenie, odporúčame kontaktovať osobne vedenie školy, ak ide 

o zamestnancov školy, prípadne zriaďovateľa. 

Rovnaký prístup ku všetkým žiakom 

Odporúčame rovnaký postup, ako je popísaný v predchádzajúcom bode. 

Zastupovanie neprítomných učiteľov 

Učitelia sa v rámci svojej pracovnej náplne venujú i príprave žiakov na rôzne súťaže, olympiády. Je 

preto logické, že ich s nimi aj absolvujú. Skoro všetky sú zároveň i postupové, preto je nutné, aby s nimi 

absolvovali i vyššie kolá (okresné, regionálne, krajské i celoslovenské). Záleží nám na reprezentácii 

školy, a preto sú tieto aktivity maximálne podporované zo strany vedenia školy. To isté sa týka ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov – účasť na rôznych školeniach, seminároch a pod. To ale 

neznamená, že nie sú v práci. Ak na to majú súkromné dôvody (lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie 

člena rodiny), na to nemáme žiaden dosah, lebo na takéto ospravedlnenie neprítomnosti v práci majú 

nárok z platnej legislatívy, ale takto to funguje aj v mnohých iných zamestnaniach.  

Zastupovanie chýbajúcich učiteľov sa snažíme zabezpečiť v čo najlepšej možnej miere, využívame na 

to i asistenta učiteľa, ktorý v našej škole pôsobí. Vždy ale pracuje podľa inštrukcií chýbajúceho učiteľa 

a nikdy neprebieha pod jeho vedením vysvetľovanie nového učiva. Netreba však v tejto súvislosti 

zabúdať na to, že asistent učiteľa je platným členom pedagogického zboru s pedagogickým vzdelaním, 

a preto vyučovacie hodiny pod jeho vedením nie sú iba „voľnými“ hodinami. Každý učiteľ si zadanú 

prácu na ďalšej hodine vždy skontroluje a žiaci majú možnosť doplniť si všetko to, čomu neporozumeli. 

Vši 

V prípade zistenia pedikulózy postupujeme striktne podľa nariadení hygienikov v prevádzkovom 

poriadku školy. Škola z vlastných zdrojov zabezpečuje šampóny a prostriedky na odstránenie 

pedikulózy, ktoré poskytujeme rodičom na požiadanie. Zodpovednosťou rodiča voči ostatným je, aby 

sa dieťa do školy vrátilo čisté. 

Retardér pred školou 

Spomaľovače – retardéry - nie je možné osadiť na štátnych komunikáciách, iba na bočných cestách 

ktoré spravuje obec. V spolupráci so zriaďovateľom sa snažíme zabezpečiť merače rýchlosti pre obidva 

smery s výstrahou – svetelnou signalizáciou prekročenia rýchlosti  s upozornením, že v blízkosti je škola 

a žiaci prechádzajúci cez cestu.  

Poplatky v ŠJ, ŠKD a MŠ prostredníctvom IB 

Od nového šk. roka umožníme realizáciu všetkých poplatkov za ŠJ, MŠ a ŠKD prostredníctvom IB, 

s pridelením identifikátora platby pre jednotlivých rodičov a uvedením mena žiaka v správe pre 

prijímateľa. Zároveň ostanú v platnosti aj súčasné možnosti platieb. 

Známky v ŽK 

Zapisovanie známok do klasickej ŽK sme nahradili využívaním internetovej žiackej knižky. Klasickú ŽK 

používame iba na ospravedlnenia od lekára alebo písomnú komunikáciu rodičov, ktorí nevyužívajú 

aplikáciu edupage, teda IŽK s tr. učiteľom. Rodičom, ktorí nemajú možnosť pripojenia na internet, 



podávame informácie pri osobnom stretnutí a v písomnej forme po každej žiadosti o výpis známok za 

dané obdobie. 

Dostavba ihriska, telocvičňa 

Dostavba ihriska je závislá vyslovene na financiách. Potrebujem financovať už iba povrch ihriska 

s atletickou dráhou. Napriek všetkým našim snahám o získanie finančných prostriedkov z vyhlásených 

výziev na podporu športu, nie sme úspešní, alebo nespĺňame podmienky výzvy. Ani snaha o získanie 

prostriedkov z iných zdrojov je zatiaľ neúspešná. Výstavbu telocvične by na základe platnej legislatívy 

zabezpečovalo MŠVVaŠ SR, nakoľko sme štátna škola. Objem financií je však vysoký a budeme čakať, 

či sa pristúpi k realizácii výstavby vzhľadom k počtu žiakov našej školy. 

Školské políčka 

Dotácia hodín technickej výchovy a pracovného vyučovania je v minimálnej výške, preto sme radi, ak 

zabezpečíme v rámci týchto hodín aspoň starostlivosť o upratovanie areálu školy – hrabanie trávy, 

udržiavanie záhonov, zbieranie odpadkov. Veľakrát aj k týmto nenáročným prácam majú niektorí 

rodičia a žiaci veľké výhrady... 

Viac krúžkov 

Záujmové vzdelávanie zabezpečujeme na základe zamerania školy, našich tradícií a prípadných 

požiadaviek rodičov, záujmu žiakov a samozrejme záujmu o vedenie krúžkov internými 

zamestnancami. Rozšírenie ponuky krúžkov je možné aj zabezpečením vedenia záujmového útvaru 

externým vedúcim, čomu sa vôbec nebránime. Keďže rodičia za krúžky nedoplácajú žiadne financie, sú 

financované výlučne prostredníctvom vzdelávacích poukazov, sme takto limitovaní. Odmeňovanie za 

vedenie záujmových útvarov je skôr symbolické. Žiaci vo výbere počtu krúžkov, o ktoré majú záujem, 

nie sú nijako obmedzovaní, čo je pre nás podstatné. Evidujeme však problémy so zabezpečením účasti 

žiakov na mimoškolskom vzdelávaní, napriek tomu, že si žiaci, resp. rodičia daný záujmový útvar sami 

dobrovoľne vyberú. 

 

 

V prípade, že ste nenašli dostatočné odpovede na vaše otázky, podnety či pripomienky, neváhajte nás 

kontaktovať na všetkých zverejnených telefónnych číslach, adresách, komunikačných kanáloch, 

prípadne osobne. Veľmi radi sa s vami stretneme a budeme sa snažiť vyriešiť prípadné problémy 

k obojstrannej spokojnosti. 

Veľmi nás tešia kladné hodnotenia respondentov i povzbudzujúce slová, ktoré vnímame veľmi 

pozitívne a pomôžu nám v ďalšej práci. 

Chceli by sme vás ubezpečiť, že nám na vzdelávaní, výchove a podmienkach vzdelávania našich žiakov 

záleží. Spoločnými silami sa chceme usilovať o dobré meno našej vzdelávacej inštitúcie k spokojnosti 

všetkých zainteresovaných strán rodičov, žiakov, zamestnancov i zriaďovateľa školy. 

Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

Vedenie školy 


