
RADA ŠKOLY 

  

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 19.6.2017 

  

Dátum konania:  19.6.2017 

  

Prítomní:  viď prezenčná listina  

  

Program:  1. Otvorenie – privítanie 

                  2.  Hodnotenie koncepčného zámeru školy 

                  3. Vyhodnotenie krúžkovej činnosti 

  

                  4. Využívanie priestorov v škole 

  

                  5. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy 

  

                  6. Info o inšpekcii v škole 

  

                  7. Aktuálne problémy 

                  

                  8. Rôzne 

  

  

1. Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka Rady školy Katarína Hurajtová. 

Prítomných členov oboznámila s programom zasadnutia. Zároveň na zasadnutí privítala 

i pani riaditeľku školy Ivetu Rimanovú. Predsedníčka určila zapisovateľa: Mgr. Alexandra 

Stránska. Predsedníčka určila overovateľa zápisnice: Mgr.Veroniku  Novákovú.  

2.   Hodnotenie koncepčného zámeru školy 

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

diskutovalo o nasledujúcich bodoch: 

- učebné plány                                                                                                                               

- hospodárenie v roku 2016                                                                                                           

- zhrnutie rozpočtu (plánu) školy (financie prerozdeľuje Obecné zastupiteľstvo, vlastný    

zdroj príjmov má škola iba z príspevkov od rodičov)                                                                            

- školský učebný program 

 



3. Vyhodnotenie krúžkovej činnosti     

V priebehu júna boli ukončené všetky krúžky prebiehajúce počas školského roka. 

Fungovalo dokopy 21 krúžkov, ktoré navštevovalo 274 žiakov. 

4. Využívanie priestorov v škole 

Základná škola využíva 18 kmeňových tried a funguje 5 oddelení školského klubu so 

120 žiakmi. Ďalej sa využíva telocvičňa a priestory pre krúžkovú činnosť. Nárastom 

počtu detí je potrebné rozšíriť kapacitu a vytvoriť 6. oddelenie školského klubu. 

5. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy 

      Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. 

6.  Info o inšpekcii v škole 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. Pani riaditeľka                                     

zhrnula priebeh inšpekcie a oboznámila prítomných s výsledkom. Inšpekcia prebiehala 

od 15. do 19. mája a vykonávalo ju 7 zamestnancov Štátnej školskej inšpekcie. 

Kontrola sa robila na troch úrovniach: - riadenie školy 

                                                             - vybavenie školy 

                                                             - vzdelávací proces    

V konečnom dôsledku bol výsledok pozitívny, bez závažných problémov. Všetky 

nedostatky a odporúčané opatrenia budú v najbližšom čase odstránené a zabezpečené. 

7. Aktuálne problémy 

Aktuálny a veľký problém, ktorý musí škola riešiť je priestor. Deti sa musia neustále 

presúvať. Taktiež počet obyvateľov Šenkvíc stále stúpa a škola nebude mať kapacitu 

na vyšší počet žiakov. Momentálne sa rokuje o nadstavbe, prípadne prístavbe nových 

tried. 

8. Rôzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V priebehu prázdnin je naplánovaná rekonštrukcia športovej haly, oprava strechy, 

kúrenia a hygienických zariadení telocvične. 

V spolupráci s obcou prebieha príprava projektu na rekonštrukciu školskej kuchyne, 

ktorá je v havarijnom stave. Pripravuje sa aj projekt na školského psychológa – 

asistenta z dôvodu nárastu počtu detí so špeciálno-vzdelávacími potrebami. 

Ďalšie investície: učebňa, maľovanie, úprava šatní (nové vybavenie), výmena podláh. 

 

  

  



  

____________________________  podpis predsedu Rady školy 

Katarína Hurajtová 

  

____________________________ zapisovateľ 

Mgr. Alexandra Stránska 

  

  

__________________________  overovateľ 

Mgr.Veronika Nováková 

 

          

 

 


