
ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRÁĽA SVÄTOPLUKA, Dražovská 6, Nitra 
 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 13.06.2017 

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: 

 Privítanie a oboznámenie s programom ......................................................................................... 1 1.

 Pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie školského roka 2017/2018 .... 2 2.

 Uznesenie, záver .............................................................................................................................. 2 3.

 

 Privítanie a oboznámenie s programom 1.
 

Pani predsedkyňa privítala všetkých zúčastnených, predstavila program zasadnutia. 

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov rady školy (zoznam je v prílohe, prezentačná listina) 

a súčasne aj p. riaditeľka ZŠ. 

 



 Pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie 2.

školského roka 2017/2018 
 

O tomto bode  informovala pani riaditeľka. 

V školskom roku 2017/2018 bude na škole 328 žiakov, čo je o 24 žiakov viac ako 

v predchádzajúcom školskom roku. Z toho na prvom stupni bude 203 žiakov a na druhom 

124 žiakov. 

Škola bude mať nezmenený počet pedagógov 34 zamestnancov, z toho 23 učiteľov, 3 

pedagogických asistentov, zvyšný počet tvoria vychovávatelia.  

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

poskytnúť vzdelávanie v cudzích jazykoch, prírodných vedách, environmentálnej 

výchove, polytechnickej výchove, v športe, umení ako aj inkluzívnom vzdelávaní. 

Škola sa pripravuje na výmenu podláh v oboch pavilónoch (počas prázdnin začne 

renovácia v niekoľkých triedach), pripravuje ďalšiu modernizáciu niektorých učební 

(projektory, počítače, jazykové učebne). 

 Uznesenie, záver 3.
       

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

program zasadnutia a berie ho jednohlasne na vedomie. Súčasne jednohlasne odsúhlasila 

Pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie školského roka 

2017/2018. 

 

 

 

Zapísal: Ing. Dušan Mika, PhD. 

 

Overil:  Ing. Eva Kozmanová        

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

predsedníčka rady školy 


