
RADA ŠKOLY 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 13.10.2016 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:   

1.Koncepcia rozvoja a riadenia Základnej školy v Šenkviciach 
2.Informácia o začatí šk.r.2016/17 v ZŠ Šenkvice 
3.Informácia o pedag.-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení vych.-
vzdel.procesu na šk.r.2016/17 
4.Plán kontinuálneho vzdelávania na šk.rok 2016 /17 
5.Hodnotiaca správa za šk.r.2015 /16 
6.Dodatok k vých.plánu ŠKD v Šenkviciach 
7.Plán zasadnutí RŠ  
8.Rôzne 
 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy ZŠ Šenkvice: 
 
Pred konaním Rady školy ZŠ Šenkvice boli predsedkyňou dodané materiály na prerokovanie. 
Rada Školy dospela k nasledujúcim záverom v jednotlivých bodoch: 
 
1.Koncepcia rozvoja a riadenia Základnej školy v Šenkviciach 
Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. Detailne sa diskutovalo 
o nasledujúcich bodoch: 

 
 "zaviesť blokové alebo projektové vyučovanie prierezových tém po ročníkoch- " 

 Rada školy podporuje aktivity súvisiace s blokovým a projektovým 
vyučovaním a považuje ich za progresívny spôsob výučby 
 

 využívať IKT vo výchovno-vzdelávacom procese na názornosť a efektivitu, 

  
 Učitelia pri výučbe momentálne využívajú 7 interaktívnych tabúľ, programy 

Datakabinet a ALF.  
 Interaktívne tabule sa hojne využívajú, pedagógovia by ich uvítali čo najviac 

(prípadne aj modernejšie nástenné monitory) 
 Internet na škole je problematický: 

 veľmi pomalý 
 kabeláž a sieťové prvky sú zastarané a nevyhovujúce 
 nie je dostupný všade- iba pri zborovniach a 2 triedach, nikde inde 
 RŠ žiada zriaďovateľa- obec Šenkvice – aby podľa možnosti jednal 

v tejto veci s Telekom ako ISP (internet service provider) pre školy 
(projekt Infovek) 



 Pokúsiť sa osloviť alternatívnych ISP aby sa problém odstránil 
 Nekvalitný a nedostupný internet limituje ďalší rozvoj elektronizácie 

výučby (interaktívne, multimediálne nástroje, elektronická triedna 
kniha a pod...) 

 Pedagógovia kvôli problémom s internetom musia zapisovať známky 
oneskorene/doma 

 Laboratórium – zrekonštruované, no nedá sa použiť interaktívna 
tabuľa kvôli absencii internetu 

 Zmena kabeláže by sa pravdepodobne týkala celej oblasti/ulice 
vrátane KIS, OcU a pod. 

  
 posilniť prípravu žiakov na Testovanie 9  zo slovenského jazyka a matematiky, 

 v škole sa pedagógovia snažia zabezpečiť dostatočnú prípravu týmito prostriedkami: 
 Krúžok doučovania MAT-povinný pre 9. ročník 
 Krúžok doučovania SLJ-povinný pre 9. ročník 
 Comparo - predpríprava pre Testovanie9 
 Prípravné testy pred Testovanie5 
 Ide o jednorazový test, nie celkom vypovedá o reálnych vedomostiach 

  
 riešiť potrebu priestorov pre nové triedy (nárast počtu žiakov - demograficky silné ročníky), 
 Projekt nadstavby nad jedálňou, prioritu však zrejme bude mať vybavenie školskej 

kuchyne a dobudovanie materskej školy  
 Pôvodne navrhované kontajnerové triedy pre nedostatok kontajnerov nie sú aktuálne 

 
2.Informácia o začatí šk.r.2016/17 v ZŠ Šenkvice 
Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. 
Detailnejšie boli prediskutovane témy: projekty (Arboretum), zoznam a zameranie záujmových 
krúžkov. 

  

3.Informácia o pedag.-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení vych.-
vzdel.procesu na šk.r.2016/17 
Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 
 
4.Plán kontinuálneho vzdelávania na šk.rok 2016 /17 
Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 
Detailnejšie sa diskutovalo o výučbe jazykov, ku ktorej sa v materiáloch uvádza: 

 
Plán kont. Vzdelavania, str. 9 

"V ZŠ Šenkvice sa dlhodobo vyučujú niektoré predmety neodborne. Preto je prioritou 
získať do školy vyučujúcich s príslušnou aprobáciou, či už z radov vlastných pedagógov 
(rozširujúcim štúdiom týchto predmetov) alebo prijatím nových, kvalifikovaných 
učiteľov. " 
  

V Info o zacati sk r. 2016-2017 
„V tomto školskom roku som prijala 4 nových pedagógov s potrebnými aprobáciami- 
ANJ, NEJ, INF, TEV, čo umožní kvalifikovane odučiť informatiku, cudzie jazyky a pridať 
hodiny TEV a ANJ už do 2.roc.“ 

  
5.Hodnotiaca správa za šk.r.2015 /16 



Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. 
Navrhujeme doplniť akciu – Prezentácia o 2.sv vojne do zoznamu realizovaných akcií. 

 
6.Dodatok k vých. plánu ŠKD v Šenkviciach 
K.Hurajtová informovala o znení dodatku 
Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 
 
 
7.Plán zasadnutí RŠ  
 
Plán nasledujúcich zasadnutí Rady školy vrátane predbežného programu je uvedený 
v nasledujúcom dokumente: 

Plan zasdnuti Rady 

skoly.odt
 

 
 
8.Rôzne 

Rada školy sa oboznámila s aktuálnymi projektami v škole: granty na Arboretum a doskočisko 
pre skok do diaľky. Diskutovalo sa o spríjemnení prostredia na šk. dvoje (možné vybudovanie 
altánku ?). 
 
  

____________________________  podpis predsedu Rady školy 

Katarína Hurajtová 

 

____________________________ zapisovateľ 

Tomáš Paulech 

 

__________________________  overovateľ 

Alexandra Stránka 

 

  

  

 


