
ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRÁĽA SVÄTOPLUKA, Dražovská 6, Nitra 
 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 9.05.2017 

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, Mrg. za rodičov 

2 Šiller Ľuboš, Ing. za rodičov 

3 Čičová Katarína 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 

 

Program zasadnutia: 

• Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1.ročníka na školský rok 2017/2018 

• Informácie o rôznych aktivitách a projektoch školy 

• Aktuálne problémy školy 
 

• Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1.ročníka - školský rok 2017/2018 
 

O zápise do prvého ročníka informovala pani riaditeľka. 

Zápisu do prvého ročníka sa zúčastnilo 70 žiakov, z toho 62 z mesta Nitra, 8 žiakov 

z okolitých obcí. 

Zapísaní boli všetci žiaci, do prvého ročníka nastúpi predbežne 60 žiakov a budú 

rozdelení do troch prvých tried. 

 



• Projekty školy 
Škola realizuje v aktuálnom období tri projekty: 

a) V spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou bol podaný projekt na výrobu 

krojov pre žiakov. Projekt však nebol úspešný a preto sa kroje budú šiť z vlastných 

zdrojov, ktoré vyčlení škola. 

b) Odborné učebne - spolupráca s mestom Nitra. Projekt je zameraný na investície do 

zariadenia jazykovej učebne (modernizácia) a zariadenie IKT učebne primárne určenej na 

informatiku. Jej využitie by však malo byť univerzálne a preto je požiadavka na 

obstaranie 20 notebookov. 

c) Uspešná škola - špeciálny pedagóg. Ide o finančne najnáročnejší projekt, jeho 

hlavným zámerom je financovanie špeciálneho pedagóga a odborných asistentov na 

obdobie 3 rokov.  

• Aktuálne problémy školy 
 

V tohtoročnom testovaní deviatakov dosiahla škola mierne zhoršené výsledky v 

porovnaní na minulý rok. Dosiahnuté výsledky boli pani riaditeľkou analyzované a 

vysvetlené. Naopak pri testovaní piatakov dosahuje škola pravidelne nadpriemerné 

výsledky. 

V mesiacoch január a február 2017 bola zistená nadmerná spotreba vody, boli tiež 

prijaté opatrenia na zistenie príčin. 

Škola sa pripravuje na postupnú renováciu podláh, v tomto roku sa zrejme začne s 

renováciou v niekoľkých triedach jedného z pavilónov. 

Škola investovala aj do skriniek pre žiakov v pavilóne pre žiakov 5-9 ročníka, okrem 

toho pripravuje investície do modernizácie dielní, do výmeny projektorov, ktorým končí 

životnosť a do čerpadla v kotolni. 

• Uznesenie, záver 
       

Rada školy pri Základnej škole kráľa Svätopluka Drážovská 6, Nitra prerokovala program 

zasadnutia a berie ho jednohlasne na vedomie. 

 

 

Zapísal: Ing. Dušan Mika, PhD. 

 

Overil:  Ing. Eva Kozmanová        

         .................... 

predsedníčka rady školy 


