
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno dňa 28.06.2018 

 

Prítomní: 

 Mgr. Jana Mokrá 

 Ing. Peter Rambala 

 Ing. Ľuboš Belanec 

 Ing. Róbert Kluvanec  

 p. Milan Kútny 

 Ing. Ivana Ondrejičková 

 p. Miroslava Karaková 

 Mgr.  Alena Iliašová 

Neprítomní: 

 p. Richard Kluvanec 

 p. Miroslava Štefáková 

 Ing. Ľuboš Hronec 

 

Hosť: Mgr. Martin Škraban, riaditeľ ZŠ 

Program: 

1. Privítanie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, kontrola uznesenia 

2. Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/18 

3. Analýza hospodárenia 1. polroku kalendárneho roka 2018 

4. ŠKVP, iŠkVP a vých. plán na šk. rok 2018/19 

5. Pripravované personálne zmeny v šk. roku 2018/19 

6. Činnosť počas prázdnin  

7. Rôzne, diskusia 

8. Uznesenie 

 

1. Prítomných privítal predseda RŠ, Ing. Ľuboš Belanec, za zapisovateľku bola zvolená Mgr. Jana Mokrá, 

overovateľkou bola určená Mgr. Alena Iliašová. 

2. Mgr. Škraban oboznámil hostí s vých.-vzdel.  výsledkami žiakov za uplynulý školský rok, vyzdvihol 

športové úspechy našich žiakov, predovšetkým 2. miesto na Slovensku vo vybíjanej. Škola bola 

vyhodnotená a ocenená diplomom ako najúspešnejšia škola so športovými výsledkami v okrese 

Prievidza. Testovanie T5 aT9 dopadlo taktiež veľmi dobre, v oboch dosiahli žiaci školy nadpriemerné 

výsledky. Školu navštevovalo 327 žiakov (z tohto sa 4 vzdelávajú v zahraničí), z nich prospelo 163 

žiakov s vyznamenaním, 95 PVD a 65 prospelo (do tohto počtu sú započítaní všetci prváci). P. riaditeľ 

vyzdvihol, že v 2. polroku nebola udelená žiadna znížená známka zo správania. Všetci deviataci boli 

prijatí na stredné školy.          

3. V ďalšom bode p. riaditeľ obznámil o hospodárení za 1. Polrok kalendárneho roka. Uviedol, že 

rozpočet z MŠ nepostačuje, je potrebné dofinancovanie. V školskom roku sa uskutočnil lyžiarsky 

výcvik, plavecký výcvik, škola v prírode. Pilotne sa realizoval aj lyžiarsky výcvik na I. stupni v 4 ročníku. 

Tento sa osvedčil a v prípade záujmu rodičov ho škola plánuje realizovať aj v budúcom šk. roku. 



Z projektu MŠVVaŠ sa ešte v januári čerpali prostriedky na obnovu telocvične (osvetlenie, 

elektroinštalácie, kotolňa, vykurovacie telesá). Z prevádzkových prostriedkov školy sa zásadne 

vynovila šk. žiacka kuchynka Škole bol v júni schálený aj ďalší projekt v celkovej výške 111 277,76€, 

pričom z tejto sumy je 5% spoluúčasť. Na koniec prázdnin a mesiace september a október je 

naplánovaná realizácia altánku na školskom dvore z prevádzkových prostriedkov školy a financií 

získaných 2% z daní. Taktiež sa plánuje dokončenie modernizácie detského ihriska. Okrem toho sa 

pripravuje aj výmena osvetlenia a vymaľovanie šatní II. stupňa. 

4. Prítomní boli oboznámení s ŠkVP a iŠkVP, zmenami, ktoré nastali, predmetoch, ktoré pribudnú 

a ktoré odpadávajú v súvislosti zo zavádzaním iŠkVP. Taktiež boli podrobne informovaní o začlenení 

prierezových tém v jednotlivých vyučovacích predmetoch. 

5. Prítomní boli informovaní o personálnych zmenách, dlhodobo bude PN pani Rambalová, pani 

Čičmancová odchádza na MD, pani Hlavinkovú nahradí p. Vereš. Do ŠKD nastúpi pani Dengová. 

6. Počas prázdnin sa na školskom ihrisku uskutoční akcia Dni Rudnianskej a Belianskej doliny, ktorá mala 

byť realizovaná na nádvorí obecného úradu, kde sa však konať nemôže z dôvodu jeho rekonštrukcie.  

P. riaditeľ vyslovil obavy z poškodenia a znečistenia budovy a areálu školy.  Verí však, že v spolupráci 

s obcou a p. starostom nájdu riešenia, ktoré by minimalizovali negatívny dopad tejto akcie na 

prostredie školského areálu. 

7. V diskusii prítomní hovorili o možnosti realizácie parkoviska pri škole, nakoľko prístupová cesta ku 

škole je v čase pred a po vyučovaní zaplnená autami, čím je ohrozená bezpečnosť detí prichádzajúcich 

do školy. Do diskusie sa okrem p. riaditeľa zapojili najmä prítomní poslanci OcÚ, ktorí v spolupráci so 

školou hľadajú najvhodnejšie riešenie. Žiaľ, situácia je z dôvodu úzkej prístupovej komunikácie 

riešiteľná len veľmi ťažko. Obec oslovila ja odborníkov na dopravu,  ktorými spolupracuje pri 

budovaní obecných križovatiek, chodníkov a priechodov pre chodcov, avšak ani títo nedokázali 

navrhnúť efektívne riešenie danej situácie. Obec preto navrhuje a pripravuje riešenie na zvýšenie 

bezpečnosti žiakov pri príchode do školy tým, že sa vybuduje prístupový chodník od budovy fary po 

vstup do školy. Zatiaľ to ešte nie je oficiálne schválené zastupiteľstvom, ale ukazuje sa to ako 

najpriechodnejšie riešenie danej situácie. 

Na záver pán Ing. Belanec, predseda RŠ, poďakoval prítomným za účasť, za spoluprácu počas školského 

roka, spoluprácu s vedením školy, ako aj spoluprácu s obecným zastupiteľstvom a zaželal vyučujúcim 

príjemnú dovolenku na načerpanie nových síl 

8. Uznesenie  

 Rada školy berie na vedomie: 

1. Analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2017/18 

2. Analýzu hospodárenia 1. polroku kalendárneho roka 2018 

3. Pripravované personálne zmeny v šk. roku 2018/19 

4. Činnosť počas prázdnin  

 Rada školy prerokovala: 

1.  ŠkVP pre 9. ročník, iŠkVP pre zvyšné ročníky a výchovný program ŠKD 

 

 

Zapísala dňa 29.06. 2018 Mgr. Jana Mokrá  

 

Overila dňa 29.06. 2018 Mgr. Alena Iliašová 


