
RADA ŠKOLY

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 01.03.2017

Dátum konania:  01.03.2017

Účasť: všetci členovia ( viď prezenčná listina)

Program: 1. Otvorenie – privítanie

                  2.  Príprava na zápis do 1. ročníka

               3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý polrok

                4.Oboznámenie sa s návrhom rozpočtu školy na kalendárny rok 2017

                5.Úoveň spolupráce s rodičmi

                6. Info projekty školy

                7. Diskusia, rôzne
 

1. Zasadnutie  otvorila  a členov  privítala  predsedníčka  Rady  rodičov  Hurajtová.
Prítomných  členov  oboznámila  s programom  zasadnutia.  Zároveň  na  zasadnutí
privítala i pani riaditeľku školy Ivetu Rimanovú, ktorá členov informovala hodnotiacou
správou.  Predsedníčka  určila  zapisovateľa:  Mgr.  Veronika  Nováková.  Predsedníčka
určila overovateľa zápisnice: Mgr. Alexandra Stránska.

2.  Zápis do 1. ročníka je naplánovaný na 11.4. 2017 v súlade s VZN obce. Očakávaný
počet  žiakov,  podľa  stavu  v MŠ,  je  50  žiakov.  Zápis  bude  i tento  rok  pripravovaný
zážitkovou formou. Deti prejdú jednoduchým testom školskej zrelosti, ktorý realizujú
pani učiteľky z prvého stupňa. Ak si všimnú nejaké problémy odporúčajú rodičov do
CPPPaP  v Pezinku,  kde  môžu  deti  získať  odklad  školskej  dochádzky.  V tomto  roku
plánuje škola rozšíriť spoluprácu so Spojenou školou na Komenského ulici v Pezinku,
ktorá otvára prípravné ročníky v Modre aj v Pezinku pre žiakov, ktorí ešte nedosiahli
školskú zrelosť.



3. V šk.  roku  2016/17  navštevuje  ZŠ  363  žiakov,  z toho  6  žiakov  študuje  v zahraničí.
V škole funguje 5 oddelení školského klubu so 120 žiakmi. Prvý stupeň navštevuje 160
žiakov, druhý stupeň navštevuje 197 žiakov. Hodnotiaca pedagogická rada za 1. polrok
sa konala 25. januára 2017.  V prvom polroku žiaci prvého stupňa  zameškali 4786
ospravedlnených hodín, čo je v priemere 29,18 hodín na žiaka a žiadna hodina nebola
neospravedlnená.  Žiaci  druhého  stupňa  zameškali  8866ospravedlnených  hodín,  čo
predstavuje v priemere 44,66 hodín na žiaka a 22 neospravedlnených hodín.

           Štyria  žiaci  boli  hodnotení  zníženou známkou zo správania druhého stupňa za
porušovanie  školského  poriadku  na  chlapčenských  toaletách.  Niektorým  bolo  udelené
pokarhanie  riaditeľom  školy  za  porušovanie  šk.  poriadku.  Niektorí  žiaci  naopak  dostali
pochvaly  od  triednych  učiteľov  za  vzorné  plnenie  si  školských  povinností,  za  výborný
prospech a reprezentáciu školy na súťažiach. 

Žiaci, ktorí študujú v zahraničí boli neklasifikovaní, rovnako ako žiaci, ktorí sú oslobodení od
telesnej výchovy neboli z tohto predmetu klasifikovaní. Na prvom stupni sme mali 53 žiakov
so samými jednotkami  a na druhom stupni  41.  Na prvom stupni  neprospel  1  žiak zo SJL
a MAT /prestúpil  do  špeciálnej školy/. Na druhom stupni neprospeli 2 žiaci –  jeden z MAT
a druhý zo SJL, DEJ a GEO.

23. novembra 2016 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka. V našej 
škole bolo testovaných 45 žiakov zo slovenského jazyka a matematiky. Výsledky testovania:

Matematika:

priemerná úspešnosť našej školy - 71,6%

priemerná úspešnosť v SR - národný priemer - 62,3%

Slovenský jazyk:

priemerná úspešnosť našej školy - 74,4%

priemerná úspešnosť v SR - národný priemer - 63,1%

Výsledky Komparo

 8.ročník:  MAT – 66,4%, priemer všetkých testovaných žiakov je 60%

                  SJL – 58%, priemer všetkých testovaných žiakov je 54%

        
9. ročník: MAT – 51,1%, priemer všetkých testovaných žiakov je 59,7%

                  SJL -  58%  priemer všetkých testovaných žiakov je 59,9%

4. Návrh rozpočtu -           679 831,-€
Normatívne výdavky  - 500 000,-€
Na školský klub detí -      45 900,-€ 
Na vzdelávacie poukazy - 8 200,-€
Na školskú jedáleň – 56 991,-€
Dotácia na energie v telocvični – 15 680,-€
Prevod vlastných príjmov – 35 000,-€



Dofinancovanie ŠKD -  8 000,-€
Dofinancovanie ŠJ -    10 000,-€

Škola  plánuje  investíciu  na  rekonštrukciu  športovej  haly,  oprava  strechy,  kúrenia
a hygienických zariadení telocvične.
 V budúcnosti však treba počítať aj  s nadstavbou, prípade prístavbou nových tried.
Pretože počet obyvateľov Šenkvíc sa neustále zväčšuje a škola nebude mať kapacitu
na vyšší počet žiakov. Nárast žiakov by mal nastať v priebehu dvoch rokov. Vedenie
školy dúfa, že sa obec bude zaoberať aj touto problematikou.  
V spolupráci s obcou prebieha príprava projektu na rekonštrukciu školskej kuchyne,
ktorá  je  v havarijnom  stave.  Stravníkov  neustále  pribúda  a kuchyňa  nezodpovedá
novým  štandardom.  V štádiu  prípravy  je  aj  projekt  na  rekonštrukciu  a vybavenie
odborných učební  –  učebňa BIO-CHEM, IKT,  dielňa na techniku,  knižnica,  jazyková
učebňa.

5. Jediným sponzorom, ktorý školu pravidelne sponzoruje po materiálnej stránke, je pán
Mekel.  Ďalší  sponzori  z radov rodičov prispievajú počas roka formou kancelárskych
papierov,  použitých  papierov.  Škola  využila  dva  zamestnanecké  granty
prostredníctvom rodičov, ktorí pracujú vo VW Slovakia a vo firme Eset a grant banky
Raiffeisen. Cez projekt z VW sme vybudovali nadrozmernú hru scrabble a cez Eset bol
vybudovaný projekt arborétum na školskom dvore, ktorý zrealizovala pani Tomanová
so  svojou  záhradkárskou  firmou  a zároveň  sa  na  ňom  podieľala  aj  sponzorsky
/vypracovanie  projektovej  dokumentácie/.  Cez  banku  sme  vybudovali  atletické
doskočisko.  Všetky  boli  financovane  len  čiastočne  a  škola  všetky  dofinancovala.
V súčasnosti  sa uchádzame o ďalší  zamestnanecký grant vo VÚB banke, na opravu
krojov. Veľkou mierou finančne škole prispieva Rada rodičov, ktorí získavajú financie
pre školu z 2% z daní, organizovaním školského plesu, varením kapustnice či gulášu
a príspevkom 15€ na školský rok na rodinu, ktorý hradia rodičia žiakov.

6. O všetkých  aktivitách,  ktoré  škola  organizuje  pre  žiakov  sa  dočítate  na  webovej
stránke školy /www.zssenkvice.edupage.org /, ktorú pravidelne aktualizujeme ako aj
fotogalériu školy.

7. V bode rôzne sme zaoberali aktuálnymi problémami školy. 

28.2. 2017 dala výpoveď p. uč. Kulhánková, ktorá vyučovala NEJ a INF, preto k 1. 3.
2017 bola prijatá nová sila p. Hlavatovičová.

http://www.zssenkvice.edupage.org/


____________________________  podpis predsedu Rady školy

Katarína Hurajtová

____________________________ zapisovateľ

Mgr. Veronika Nováková

__________________________  overovateľ

Mgr. Alexandra Stránska


