
RADA ŠKOLY 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 30.01.2019 

 

Dátum konania:  30.01.2019 

 

Účasť: viď prezenčná listina  

 

Program: 

 1. Otvorenie – privítanie 

 2. Oboznámenie s programom zasadnutia 

 3. Správa o vých.-vzdel. výsledkoch za I. polrok šk. roku 2018/2019 

 4. Návrh rozpočtu na rok 2019 

  5. Info. o prebiehajúcich aktivitách na škole 

  6. Rôzne, diskusia 

  

Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka Rady školy p. Hurajtová. Prítomných členov 

oboznámila s programom zasadnutia. Zároveň na zasadnutí privítala pani riaditeľku školy Ivetu 

Rimanovú, ktorá podala správu o vých.-vzdel. výsledkoch za I. polrok šk. roku 2018/2019, návrh 

rozpočtu a info. O prebiehajúcich aktivitách na škole, ktoré Rada školy následne prerokovala. 

Predsedníčka určila zapisovateľa: Mgr. Veronika Nováková. Predsedníčka určila overovateľa 

zápisnice:  Mgr.Branislava Bartoša      

 

 

 

 

Rada školy dospela k nasledujúcim záverom v jednotlivých bodoch: 

 



1. Správa o vých.-vzdel. výsledkoch za I. polrok šk. roku 2018/2019 

 V šk. roku 2018/19 navštevuje ZŠ 384 žiakov, z toho 8 žiakov študuje v zahraničí. V škole 

funguje 6 oddelení školského klubu . Prvý stupeň navštevuje 180 žiakov, druhý stupeň 

navštevuje 196 žiakov. Hodnotiaca pedagogická rada za 1. polrok sa konala 23. januára 

2019.  V prvom polroku žiaci vymeškali 10 853  hodín, 84 neospravedlnených hodín mal 

žiak siedmeho ročníka. 

           Jeden žiak bol hodnotený zníženou známkou zo správania tretieho stupňa za vymeškané 

hodiny. Niektorým bolo udelené pokarhanie riaditeľom školy za porušovanie šk. poriadku. 

Niektorí žiaci  dostali pochvaly od triednych učiteľov za vzorné plnenie si školských povinností, 

za výborný prospech a reprezentáciu školy na súťažiach ( pochvala TU – 19, pochvala RŠ – 1). 

Žiaci, ktorí študujú v zahraničí boli neklasifikovaní, rovnako ako žiaci, ktorí sú oslobodení od 

telesnej výchovy( 8+4 čiastočne) neboli z tohto predmetu klasifikovaní. V školskom roku 

2018/2019 je 14 žiakov integrovaných. Žiak siedmej triedy má prideleného osobného 

asistenta. Dvaja žiaci absolvovali komisionálne skúšky, vymeškali viac ako 100 hodín za polrok. 

21. novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka. V našej 
škole bolo testovaných 46 žiakov zo slovenského jazyka a matematiky. Výsledky testovania: 

Matematika: 

priemerná úspešnosť našej školy – 68,2% 

priemerná úspešnosť v SR - národný priemer – 59,3% 

Slovenský jazyk: 

priemerná úspešnosť našej školy – 71,6% 

priemerná úspešnosť v SR - národný priemer – 58,4% 

 

 

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. Diskutovalo sa 

o nasledujúcich bodoch: 

 

• Rozpočet 

• Výdavky – školský klub, školská jedáleň, energie v telocvični 

• Mzdy, odvody, PN 

• Vzdelávacie poukazy 



• Nákup učebníc, vzdelávacie poukazy, škola v prírode( 1.stupeň), lyžiarsky výcvik (7. 

ročník). 

 

3. Rôzne, diskusia 

V bode rôzne bola otvorená otázka týkajúca sa pracovno - právnej oblasti medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom. Rada školy  nemá kompetencie zasahovať do 

oblastí,ktoré prislúchajú výslovne do kompetencií riaditeľa školy, 

napr.podľa ust.§ 5 zákona 596/2003 Z.z. 

 

       Predsedníčka poďakovala členom RŠ  za účasť. 

 

 

____________________________  podpis predsedu Rady školy 

Katarína Hurajtová 

 

____________________________ zapisovateľ 

Mgr. Veronika Nováková 

 

 

__________________________  overovateľ 

Mgr.Branislav Bartoš 


