
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRÁĽA SVÄTOPLUKA, Dražovská 6, Nitra 
 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 12.10.2016 

Miesto konania: ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, príloha č.1 

 

Členovia rady školy: 

p.č. Priezvisko, meno Zvolený/delegovaný za skupinu 

1 Bieliková Terézia, Mgr. za rodičov 

2 Šiller Ľuboš, Ing. za rodičov 

3 Čičová Katarína Ing. za rodičov 

4 Mika Dušan, Ing. PhD. za rodičov 

5 Kozmanová Eva, Ing. za pedagogických zamestnancov 

6 Štefanková Lenka, Mgr. za pedagogických zamestnancov 

7 Beňová Zita, Ing. za nepedagogických zamestnancov 

8 Hatala Miloslav, Ing. delegovaný zástupca mesta 

9 Kolenčíková Renáta, Mgr. delegovaný zástupca mesta 

10 Orságová Mária, PaedDr. delegovaný zástupca mesta 

11 Titková Berecová Jana, JUDr. delegovaný zástupca mesta 

Privítanie a oboznámenie s programom 
Pani predsedkyňa privítala všetkých zúčastnených, predstavila program zasadnutia. 

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 členov rady školy (zoznam je v prílohe, prezentačná listina) 

a súčasne aj p. riaditeľka ZŠ. 

 

Program zasadnutia: 

1. Informácie o činnosti Rady školy  za školský rok 2015/2016 

2. Prerokovanie a schválenie Plánu práce Rady školy 

3. Inovovaný ŠkVP pre 2. a 6. roč. vrátane RUP  

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za školský rok 

2015/2016 podľa § 14 ods.5 písm. e )zákona 596/2003 Z.z. 

5. Plán práce na školský rok 2016/2017 

6. Koncepčný zámer a jeho vyhodnotenie 

7. Školský poriadok 

8. Aktuálne problémy školy 

 



1. Informácie o činnosti Rady školy  za školský rok 2015/2016 

 

Predsedkyňa stručne zhrnula pôsobenie rady školy v školskom roku 2015/2016. 

Spolupráca zriaďovateľa, rady školy, rady rodičov, zamestnancov školy a rodičov je 

s vedením školy na dobrej úrovni a napomáha rozvoju školy.  

 

 

2. Prerokovanie a schválenie Plánu práce Rady školy 

 

Zúčastneným bol odovzdaný už vopred zaslaný návrh Plánu práce školy. Bol pripravený 

predsedkyňou rady školy. 

Všetci zúčastnení sa dostatočne oboznámili s obsahom a jednohlasne ho odsúhlasili. 

 

 

3. Inovovaný ŠkVP pre 2. a 6. roč. vrátane RUP  

 

Pani riaditeľka informovala o prijatom novom Školskom vzdelávacom programe a nových 

školských osnovách. Hlavné zmeny boli v počte voliteľných hodín a v práci 

s integrovanými žiakmi. 

Úpravy vzdelávacieho programu sú so zameraním na cudzie jazyky, telesnú výchovu ako 

aj na predmety matematika, dejepis a výtvarná výchova. 

 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  za školský rok 

2015/2016 podľa § 14 ods.5 písm. e )zákona 596/2003 Z.z. 

 

Správa bola opäť podaná riaditeľkou školy. Obsahovala vyhodnotenie prijatých žiakov do 

prvého ročníka, ako aj informáciu o odchádzajúcich žiakov z piateho, ôsmeho a deviateho 

ročníka. 

Rozvoj jednotlivých predmetov školy, je prispôsobený orientácii školy (jazyky, šport, 

ekológia) a zohľadňuje aj výsledky žiakov. Tie sú vyhodnocované nielen v zmysle 

dosiahnutého prospechu, ale aj výsledkov z testovania, ktoré bolo porovnané 

s celoslovenským priemerom (testovanie deviatakov a piatakov). 

Bola podaná aj podrobná správa o činnostiach, ktoré podporujú prezentáciu školy ako aj 

o športovej činnosti žiakov, zapojení do rôznych súťaží a olympiád. Na zlepšení 

dosiahnutých výsledkov sa bude naďalej intenzívne pracovať aj v tomto školskom roku. 

 

5. Plán práce na školský rok 2016/2017 

 

Plán práce školy je dobrovoľný dokument, ktorý však vznikol a bude predmetom 

pravidelných porád s pedagogickým zborom. Obsahuje konkrétne čiastkové plány školy 

podľa činnosti a aj zodpovednosti jednotlivých pracovníkov. Mal by tak prispieť ku 

kontrolovanému zlepšovaniu všetkých oblastí činnosti školy. Plán bol vypracovaný 

riaditeľkou školy a bol  zaslaný zriaďovateľovi školy. 

 

6. Koncepčný zámer a jeho vyhodnotenie 

 

Tento dokument bol tiež vypracovaný riaditeľkou školy, bol zaslaný zriaďovateľovi. 

Informácie k tejto oblasti sú pravidelne zverejňované na stránke školy v časti aktualít. 

 

 



7. Školský poriadok 

 

Tento základný dokument bol do nového školského roka upravený, najmä v oblasti 

používania mobilných telefónov počas vyučovania (vrátane prestávok). Bola upravená aj 

smernica k odhlasovaniu žiakov z vyučovania a školskej jedálne. 

 

8. Aktuálne problémy školy 

 

V závere bola ešte diskusia o aktuálnych udalostiach týkajúcich sa školy okolo školskej 

jedálne, výstavby nového hokejbalového ihriska v areáli školy, investičných aktivít školy 

v blízkej dobe a pod. 

Uznesenie, záver 
       

 

Rada školy prerokovala a zriaďovateľovi odporúča schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016. 

Schvaľuje Plán práce RŠ na školský rok 2016/2017. 

Berie na vedomie: 

• Informáciu o činnosti RŠ za školský rok 2015/2016 

• Inovovaný ŠkVP pre 2.a 6.roč. vrátane RUP Plán práce na školský rok 2016/2017  

• Koncepčný zámer a jeho vyhodnotenie 

• Školský poriadok 

 

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

Za:  10 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 

Zapísal : Ing. Dušan Mika, PhD. 

Overil:    Ing.Katarína Čičová 

 

        ………………………………… 

         Ing. Eva Kozmanová 

                predsedníčka rady školy 


