
RADA ŠKOLY 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 25.06.2019 

 

Dátum konania:  25.06.2019 

 

Účasť:  pozri prezenčná listina  

 

Program:   1. Otvorenie – privítanie 

                  2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský  rok 2018/2019 

                  3. Vyhodnotenie krúžkovej činnosti 2018/2019 

                  4. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na str. školy 

                  5. Zápis žiakov   

                    5. Diskusia, rôzne 
 
  

1. Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka RŠ p. Hurajtová, privítala i hosťa pani 
riaditeľku Rimanovú.  Prítomných členov oboznámila s programom zasadnutia. 
Predsedníčka určila zapisovateľa: Mgr. Veronika Nováková. Predsedníčka určila 
overovateľa zápisnice: T. Holecovú 

 
 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2018/2019 

Hodnotiaca pedagogická rada sa uskutočnila dňa 21.6.2019. Hodnotenie prospechu 

a správania: pri hodnotení pedagógovia prihliadali na integrovaných žiakov a na žiakov  

s úľavami. Všetci pedagógovia pri hodnotení postupovali podľa platných Metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl. v šk. roku 2018/2019. Na 

pedagogickej rade boli schválené pochvaly triednym učiteľom (40 žiakov) a pochvaly 

riaditeľom školy(32 žiakov). Pedagogická rada prerokovala správanie žiakov, udelené 

boli napomenutia triednym učiteľom (4), riaditeľom školy (2), navrhnutá bola znížená 

známka zo správania druhého stupňa a znížená známka tretieho stupňa. Dochádzka 

žiakov v šk. roku 2018/2019 – žiaci vymeškali 15761 hodín. Najviac vymeškaných hodín 

za prvý stupeň mala 2.A trieda – 38,72h. na žiaka,  všetky hodiny ú ospravedlnené. Na 

druhom stupni mala najviac hodín vymeškaných 9.A –  v priemere na žiaka 74,19h. 



Neklasifikovaných žiakov je 14, 9 študuje v zahraničí ( budú mať komisionálne skúšky) 

a 5 prestúpili na inú školu. 

 

3. Vyhodnotenie krúžkovej činnosti za šk. rok 2018/2019 

V školskom roku 2018/2019 bolo vyzbieraných 238 vzdelávacích poukazov, otvorilo sa 

20 krúžkov: čítanie po anglicky, folklórny krúžok,  hravé počítanie, knihovnícky, 

krížom- krážom, loptové hry, precvičovanie matematiky a slovenského jazyka, 

počítače, pozemný hokej, školský časopis, športová gymnastika, základy robotiky. 

Krúžková činnosť prebiehala od pondelka do piatka. Na krúžky chodilo 338 žiakov, 

niektorí mali aj 2 krúžky. 

 

4.  Úspešnosť  žiakov pri prijímaní na str. školy 

Prehľad prijatých žiakov na 8ročné gymnázia v šk. roku 2018/2019: 

5.ročník – počet záujemcov -  1, prijatí -0 

 

 Prehľad prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá v šk. roku 2018/2019 

8.ročník – počet záujemcov – 6, prijatí – 2 

 

Prehľad prijatých žiakov na stredné školy v šk. roku 2017/2018 

- všetci žiaci 9. ročníka sú prijatí na stredné školy 

 

5. Zápis žiakov do 1. ročníka 

Zapísaných žiakov je do prvého ročníka  64. Odklad povinnej školskej dochádzky má 6 

žiakov. Traja žiaci nemajú trvalý pobyt v Šenkviciach. Individuálne štúdium budú mať 2 

žiaci. V školskom roku 2019/2020 je zatiaľ 51 prvákov. Opäť budú 3 ročníky prvákov. 

Terajšie triedy prvákov sa v budúcom školskom roku zlúčia do dvoch tried. Druhákov bude 

v jednej triede 26 a v druhej triede 27. 

 

6. Diskusia, rôzne 

Vedúca ŠKD p. Hurajtová pri predbežnom zisťovaní záujmu má avizovaných 168 žiakov. 

Pani riaditeľka informovala členov rady o využívaní školského autobusu. Autobus je plne 

využitý, denne vozí 60 žiakov. Zlepšila sa dopravná situácia v okolí školy. Pani Tichej 

zaniká členstvo v RŠ, jej syn končí 9. ročník. Po p. Tichej nasledovala vo voľbách p. 

Slováková. Pani Slováková bola oslovená p. Hurajtovou, či bude členkou RŠ, p. Slováková 

členstvo prijala, od septembra 2019. 

 

 

____________________________  podpis predsedu Rady školy 



Katarína Hurajtová 

 

____________________________ zapisovateľ 

Mgr. Veronika Nováková 

 

 

__________________________  overovateľ 

Terézia Holecová 

 

 

 


