
RADA ŠKOLY 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 10.10.2017 

 

Dátum konania:  10.10.2017 

 

Účasť: viď prezenčná listina  

 

Program: 

 1. Otvorenie – privítanie 

 2. Oboznámenie s programom zasadnutia 

 3. Vyhodnotenie koncepčného zámeru ZŠ v Šenkviciach za školský rok 2016/17 

 4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu na školský rok 2017/18 

  5. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2016/2017 

6. Plán kontinuálneho vzdelávanie na školský rok 2017/2018 

7. Plán zasadnutí RŠ na školský rok 2017/2018 

8. Výchovno-vzdelávací program školského klubu 

  9. Diskusia, rôzne 

  

 

Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka Rady rodičov p. Hurajtová. Prítomných 

členov oboznámila s programom zasadnutia. Zároveň na zasadnutí privítala i pani riaditeľku 

školy Ivetu Rimanovú, ktorá nás informovala o dokumentoch, ktoré Rada školy následne 

prerokovala. Predsedníčka určila zapisovateľa: Mgr. Veronika Nováková. Predsedníčka určila 

overovateľa zápisnice: Jaromíra Augustiniča       . 

 

 



  

Pred konaním Rady školy ZŠ Šenkvice boli predsedkyňou p. Hurajtovou 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. Diskutovalo sa 

o nasledujúcich bodoch: 

 

 využívať IKT  vo výchovno-vzdelávacom procese na názornosť a efektivitu – v novom školskom 

roku pribudnú 2 nové interaktívne tabule. Internet je na škole problematický. Problém bude 

riešiť p.Sheparnev – zosilnenie wifi signálu. 

 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 SJL, povinný - pre 9. 

Ročník, Comparo – redpríprava pre Testovanie 9, 

            Prípravné testy pred Testovanie5, Ide o jednorazový test, nie celkom vypovedá o         

reálnych vedomostiach. 

 Riešiť potrebu priestorov pre nové triedy 

Doriešiť projekt na nadstavbu školy, vybavenie a rekonštrukcia kuchyne, ktorá je 

v havarijnom stave. Kontajnerové triedy sú neaktuálne. 

 Učebné plány 

 Školský učebný program 

 Počas leta prebehli na škole úpravy: vymaľovanie tried, nové podlahy, úprava šatní, 

vybudovala sa na 1. poschodí periodická sústava prvkov, násobilka na schodisku. 

 Prebieha zateplenie a oprava telocvične.   

 

2. Informácia o začatí školského roku 2017/2018 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. Rada školy prediskutovala 

zoznam a zameranie záujmových krúžkov na školský rok 2017/2018. Pani riaditeľka 

informovala o projektoch, do ktorých je škola zapojená. 

 



3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2017/18 

Rada školy materiál prediskutovala a berie na vedomie bez pripomienok. 

 

 

4. Plán kontinuálneho vzdelávanie na školský rok 2017/2018 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 

Takmer všetky predmety sú vyučované odborne, až na techniku a svet práce. Zohnať 

pedagóga s potrebnou aprobáciou je problém, pretože na VŠ neponúkajú možnosť štúdia 

na tieto odbory. 

Odišla pani učiteľka Hlavatovičová, Školníková. 

Prijaté boli nové pani učiteľky: Babčáková, Tóthová. 

Vychovávateľky .Mgr.Fabiankovičová,Ružeková 

 

5. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2016/2017 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 

 

6. Výchovný program školského klubu 

K. Hurajtová oboznámila Radu školy s výchovno- vzdelávacím plánom školského klubu. 

Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 

 

7. Plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2017/2018 

Plán nasledujúcich zasadnutí Rady školy v školskom roku 2017/2018 berie Rada školy 

na vedomie bez pripomienok 

8. Rôzne 

V bode rôzne, bola prediskutovaná dopravná situácia v okolí školy, ktorá je 

komlikovaná. Pani riaditeľka prisľúbila informovať rodičov o tejto situácii 

prostredníctvom internetovej žiackej knižky. 



V diskusii bola prerokovaná možnosť zapojiť do vyučovania projekt EDUDRAMA – 

2.stupeň. 

Pani riaditeľka informovala členov o pripravovaných akciách na školský rok 2017/2018. 

 

 

 

 

____________________________  podpis predsedu Rady školy 

Katarína Hurajtová 

 

____________________________ zapisovateľ 

Mgr. Veronika Nováková 

 

 

__________________________  overovateľ 

Jaromír Augustinič 

 


