
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRÁĽA SVÄTOPLUKA, Dražovská 6, Nitra 
 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 13.06.2016 

Miesto konania: ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Multimediálna učebňa B 

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 
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1. Privítanie a oboznámenie s programom 
 

Pani predsedkyňa privítala všetkých zúčastnených, predstavila program zasadnutia. 

Zasadnutia sa zúčastnilo 8 členov rady školy (zoznam je v prílohe, prezentačná listina) 

a súčasne aj p. riaditeľka ZŠ. 

2. Prerokovanie a schválenie Štatútu rady školy 
 

Zúčastneným bol odovzdaný už vopred zaslaný návrh na Štatút školy. Bol pripravený 

predsedkyňou rady školy. Vybrané pasáže boli upravené, konzultované s právnikom. 

Návrh je v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a vyhláškou č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy. 

Štatút školy a jeho hlavné náležitosti (kompetencie rady školy, zloženie, práva a 

povinnosti jeho členov a predsedu, spôsob voľby a odvolania, volebné obdobie) boli 

predstavené p. Kozmanovou.  

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

3. Pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie 

školského roka 2016/2017 
 

O tomto bode informovala pani riaditeľka. 

V školskom roku 2016/2017 bude na škole 300 žiakov, čo je o 10 žiakov viac ako 

v predchádzajúcom školskom roku. Z toho na prvom stupni bude 172 žiakov a na druhom 

128 žiakov. Novozapísaných je 54 žiakov prvého ročníka. Školu opustí 38 deviatakov, 11 

piatakov (osemročné gymnáziá) a traja žiaci z ôsmeho ročníka (bilinguálne štúdium). 

Škola bude mať 31 zamestnancov, z toho 23 učiteľov, 1 pedagogického asistenta, 7 

vychovávateľov.  

Na nový školský rok je už pripravený rozvrh učiteľov a triednych učiteľov. Pribudne 

nová komisia výučby cudzích jazykov (vznikla za účelom lepšej spolupráce, komunikácie, 

delenia učební, prechodu z prvého na druhý stupeň a pod). 

Profilácia školy v budúcom školskom roku zostane podobná, hlavným cieľom je 

poskytnúť vzdelávanie v cudzích jazykoch, športe, environmentálnej výchove, 

technických zručností a umení. 
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Škola sa pripravuje na výmenu podláh v oboch pavilónoch (zatiaľ nie je schválená 

žiadosť), pripravuje ďalšiu modernizáciu niektorých učební (projektory, počítače, biele 

resp. keramické tabule). 

Škola potrebuje vyriešiť odtok vody, je potrebné riešiť kanalizáciu pri vchode do 

areálu (rieši sa v spolupráci so zriaďovateľom). V budúcom školskom roku by malo 

pribudnúť v areáli školy nové hokejbalové ihrisko.  

4. Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1.ročníka - školský rok 2016/2017 
 

O zápise do prvého ročníka informovala pani riaditeľka. 

Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnilo 57 žiakov, z toho 47 z mesta Nitra, 10 žiakov 

z okolitých obcí. 

Zapísaní boli všetci žiaci, do prvého ročníka nastúpi 54 žiakov a budú rozdelení do 

troch prvých tried, každá s počtom žiakov 17. 

5. Vyhodnotenie  - Testovanie 9  - úspešnosť žiakov pri prijímaní na 

stredné školy 
 

O testovaní žiakov deviateho ročníka informovala pani riaditeľka. 

V testovaní žiakov dosiahla škola lepšie výsledky ako v minulom roku, v porovnaní na 

celoslovenský priemer to boli nadpriemerné výsledky. Konkrétne boli výsledky testovania 

deviatakov nasledovné: 

Predmet Priemer ZŠ Priemer SR Rozdiel 

Matematika 61,8% 52,8% +9,0% 

Slovenský jazyk 65,5% 62,6% +2,9% 

 

Z deviateho ročníka odchádza spolu: 

- 15 žiakov na gymnáziá 

- 15 žiakov na stredné odborné školy 

- 3 žiaci na stredné odborné učilište (4 ročné) 

- 5 žiaci na stredné odborné učilište (3 ročné). 

6. Hodnotenie riaditeľa školy radou školy 
 

Hodnotenie riaditeľa školy bolo vykonané formou dotazníka, t.j. štandardnou formou. 

Vyhodnotenie bolo vykonané individuálne každým členom rady školy, následne 
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zosumarizované a vyhodnotené. Výsledky hodnotenia budú ďalej prezentované 

zriaďovateľovi školy. 

7. Uznesenie,záver 
       

 

Rada školy pri Základnej škole kráľa Svätopluka Dražovská 6, Nitra prerokovala 

a odporúča zriaďovateľovi Mestu Nitra schváliť: 

- Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 

2016/2017 

- návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu. 

Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

Za:  8 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 Rada školy berie na vedomie: 

- prerokovania a schválenie štatútu školy, 

- hodnotenie riaditeľa školy radou školy, 

- vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka (2016/2017), 

- vyhodnotenie Testovania 9. 

 

 

 

Zapísal : Ing. Dušan Mika, PhD. 

Overil:    Ing.Katarína Čičová 

 

        ………………………………… 

         Ing. Eva Kozmanová 

                predsedníčka rady školy 


