
Zápisnica z rady školy 

Pri Základnej škole kráľa Svätopluka, Nitra 

ktorá sa konala dňa 11.03.2019 o 16:30 hod. v B pavilóne na 1.poschodí 

------------------------------------------------------------------- 

Prítomní:  Mgr. Alexandra Ďurišová, riaditeľka ZŠ 

Ing. Eva Kozmanová, predsedníčka rady školy 

PaedDr. Mária Orságová, vedúca odboru školstva, mládeže a športu 

...... 8 prítomných, 3 sa ospravedlnili 

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 za rodičov 

4 Gáliková Zuzana, Mgr. 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 Filipová Adriana, MUDr. delegovaný zástupca mesta 

10 Orságová Mária, PaeDr. delegovaný zástupca mesta 

11 Titková Berecová Jana, JUDr. delegovaný zástupca mesta 

 

Program: 

1/ Privítanie členov RŠ a oznámenie o delegácii nových zástupcov 

2/ Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2018/2019 

3/ Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 

4/ Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 

5/ výsledky hospodárenia za predchádzajúci školský rok 

6/ Rôzne 

Priebeh RZ: 

K bodu č. 1 

Predsedníčka rady školy Ing. Eva Kozmanováprivítala členov RŠ a oboznámila ich s delegáciou 

nových zástupcov:........... 



K bodu č. 2 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová oboznámila RŠs výchovno vzdelávacími výsledkami 

žiakov - počtom vyznamenaných žiakov, priemerom klasifikácie na 1. a 2. stupni ZŠ. 

Informácie boli zamerané aj na správanie žiakov a počet udelených pochvál (za dochádzku, 

výchovno – vzdelávacie výsledky, súťaže a reprezentáciu školy). Tiež informovala 

o dochádzke žiakov a znížených známkach zo správania, ktoré boli udelené 4 žiakom ZŠ 

a tieto aj zdôvodnila. 

K bodu č. 3 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová oboznámila RŠ s navrhovanými počtami prijímaných 

žiakov do ZŠ a s návrhom na otvorenie dvoch prvých tried.  

V rámci tohto bodu prebehla aj diskusia k téme bezplatného stravovania žiakov v šk. roku 

2019/2020. Vzhľadom k predbežným očakávaniam, že v budúcom školskom roku sa zvýši 

počet stravníkov v školskej jedálni o 70 žiakov, predstavila riaditeľka ZŠ prítomnej vedúcej 

odboru školstva PaedDr. Orságovej návrh riešenia zvýšenia kapacity jedálne. Navrhovaná 

rekonštrukcia zahŕňa rozšírenie priestorových kapacít jedálne. 

V rámci diskusie členovia hľadali aj odpoveď na otázku, ako riešiť prípadné neplnenie 

povinností rodičov odhlásiť žiaka zo stravovania v prípade jeho absencie /možnosť požadovať 

od rodičov kauciu../.  

K bodu č. 4 

Riaditeľka ZŠ informovala o návrhu rozpočtu školy na kalendárny rok 2019 a RŠ ho zobrala na 

vedomie. 

Rada školy prijala uznesenie, ktorým jednohlasne schvaľuje návrh rozpočtu prednesený 

riaditeľkou ZŠ. 

 K bodu č. 5 

RŠ bola informovaná o výsledkoch hospodárenia za predchádzajúci školský rok. Boli 

oboznámené príjmy /z poplatkov, grantov, projektov/ a výdavky školy, voči čomu nemali 

členovia žiadne námietky. 

 

Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 18:00 hod. 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Gáliková dňa 12.3.2019  _______________________ 


