
 

 

RADA ŠKOLY 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 09.05.2018 

 

Dátum konania:  09.05.2018 

 

Účasť: všetci členovia ( pozri prezenčná listina)  

 

Program:   1. Otvorenie – privítanie 

                  2.  Zápis do 1. ročníka 

                  3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok 

 

                    4. Aktuálne problémy školy 

 

                    5. Diskusia, rôzne 

 

  

1. Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka Rady rodičov p. Hurajtová. 
Prítomných členov oboznámila s programom zasadnutia. Zároveň na zasadnutí 
privítala  pani riaditeľku školy Ivetu Rimanovú, ktorá členov informovala o správou 
o aktuálnych problémoch školy.  Predsedníčka určila zapisovateľa: Mgr. Veronika 
Nováková. Predsedníčka určila overovateľa zápisnice: Jozefína Tichá 

 

 
2. 12.4. prebehol zápis žiakov do 1.ročníka 

Zápis absolvovalo 63 žiakov, zatiaľ majú 3 žiaci odklad a pre 4 žiakov ho ešte vybavujú. 

2 žiaci nemali trvalý pobyt v obci – musia prepísať, jeden rodič musí doplniť doklad 

o zverení dieťaťa. Pri zápise  bola  školská psychologička p. Bačová, ako pomoc príp. pre 

usmernenie rodičov. V budúcom šk. roku 2018/2019 sa otvoria 3 prvé ročníky, na 

priestory sa využije školská kuchynka. So zriaďovateľom musí pani riaditeľka premyslieť 

využitie iných priestorov na predmet technika - buď do posilňovne, alebo bývalého 

školského bytu. 

 



3. 10.4. Pedagogická rada hodnotila dochádzku a prospech, udeľovali sa výchovné 

opatrenia 

Žiaci vymeškali od 17 hod po 42 hod v priemere na žiaka. Najviac vymeškaných hodín 

za 1.st. má 4.A -32 hod a najmenej 2.A – 17 hod. Za 2.st. má najmenej 5.A – 21 hod 

a najviac 6.A – 42 hod. Jedna žiačka má neospravedlnených 18 hod. Dochádzku žiačky 

pani riaditeľka v spolupráci s triednou učiteľkou opakovane riešila  so zriaďovateľom 

a budú  musieť informovať i ÚPSVaR v Pezinku. Na pedagogickej rade boli udelené 

tieto opatrenia: pokarhania za porušovanie ŠP, slabú prípravu na vyučovanie 

a pochvaly za výsledky a reprezentáciu školy.... 

 

4. ŠKD 

Vedúca ŠKD p. Hurajtová pri predbežnom zisťovaní záujmu má avizovaných 107 detí + 

55 prvákov. Reálne ŠKD môže využiť priestory 6 tried, čo je max 150 detí. Bude 

potrebné určiť výberový kľúč, ako prijímať žiakov do ŠKD. 

 

5. TESTOVANIE 

Pani riaditeľka informovala členov Rady školy o testovaní T-9, ktoré sa uskutočnilo 

21.03.2018. Testovanie absolvovalo všetkých 39 žiakov, výsledky: priemer SR: SJL- 63%, 

MAT – 55,9%, 9.A:  SJL-70,4%, MAT- 66,8%, 9.B: SJL-70,2%, MAT – 70,2%. priemer ZŠ: 

SJL-70,3%, MAT-68,5%. 

Na škole prebehlo aj testovanie T5. Naša ZŠ bola vybratá na pilotné testovanie žiakov 

4.roč, ktoré prebehne 28.05.2018, pod koordináciou NÚCEM-u. 

 

 

6. Odchod žiakov na SŠ: 

Tri žiačky z ôsmeho ročníka sú prijaté na bilingválne gymnáziá do Trnavy a Bratislavy. 

Jedna žiačka z piateho ročníka je prijatá na osemročné  športové gymnázium. Žiaci 

9.roč. sú prijímaní priebežne po talentových skúškach, no riadne prijímacie pohovory 

prebehnú 14.5. a 17.5. 

 

7. Žiakom je dopĺňané klasické vyučovanie i inými formami: výchovnými koncertami, 

spoluprácou s políciou - projekt Správaj sa normálne a Bezpečne na internete, 

dopravným ihriskom, prednáškami s CPPPaP, besedami so spisovateľmi, zaujímavými 



povolaniami, protidrogovou výchovou, prednáška v spolupráci s Ústavom pamäti 

národa,  veľmi úspešný bol projekt Edudráma. Žiaci 3.roč absolvovali plavecký výcvik 

a žiakov 4.roč čaká ŠvP. 

 

8. Projekty 

Škola získala  5000,-€ na robotiku od BSK, podala sa a čaká sa  na ukončenie: ESET-

dopravné ihrisko + vybavenie, BSK-športové pomôcky, vybavenie učební-MŠVVaŠ. 

 

 

9. Súťaže 

Základná škola pravidelne organizuje tieto súťaže: Pytagoriáda, Slávik, Šaliansky 

Maťko, Hviezdoslavov Kubín, olympiády, športové súťaže. Žiaci v súťažiach dosahujú 

veľmi dobré výsledky:   okr. Slávik Slovenska-Baričičová – 3.m, kraj Bibl. olym- Chromík, 

Hlatký, Chromík-3.m, okr HK-Hrotík,Mifka-3.m, okr. Vybíjaná-1.m, kraj Gymn.štvorboj 

-chlapci, Šaliansky Maťko, Dej. olym. – Chromík 1.miesto, Geo. olym, výtvarné súťaže. 

 

10. Pedagogický zbor 

Pani riaditeľka informovala členov Rady školy o personálnych zmenách počas 

školského roka 2017/2018. 

 

11. Investície 

Prebieha rekonštrukcia strechy na športovej hale, uskutočnila sa oprava okien, montáž 

žalúzií a sieťok. Montáž wifi siete, obnova a doplnenie PC učební. 

 

12. Diskusia, rôzne 

V bode rôzne sme sa zaoberali aktuálnymi problémami školy, prevádzka školského 

ihriska a ŠKD, altánok, preliezky, kapacita školy, stav kuchyne. Pani Hurajtová bola 

poverená Radou školy informovať písomne zriaďovateľa o nedostatku kapacitných 

miest pre žiakov. Je potrebná nadstavba školy. V budúcnosti očakávame pribúdanie 

žiakov, kapacita školy je obmedzená. Rada školy zadefinovala tri najdôležitejšie 

problémy: nadstavba školy, altánok pre ŠKD a ochrana objektu. Kamerový systém na 

školskom ihrisku je nefunkčný. 

 

____________________________  podpis predsedu Rady školy 

Katarína Hurajtová 

 



____________________________ zapisovateľ 

Mgr. Veronika Nováková 

 

 

__________________________  overovateľ 

Jozefína Tichá 

 

 


