
Zápisnica 

zo zasadnutia rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava  

10. 4. 2016 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu, 

2. Informácia o priebehu testovania Monitor 9 

3. Informácia o výsledkoch zápisu do MŠ a ZŠ 

4. Správa o hospodárení a informácia o rozpočte ZŠ s MŠ 

5. Informácie z rodičovských združení 

6. Plán práce Rady Školy 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

1. Predseda RŠ, prof. Masarik, privítal členov RŠ a následne bol schválený program zasadnutia  

    

 

2. Informácia o priebehu testovania Monitor 9 

 

Dňa 5.4.2017 prebehlo testovanie Monitor 9 – výsledky budú v júni 

Jeden žiak sa zúčastní v náhradnom termíne z dôvodu športového podujatia 

 

Testovanie Monitor 5 – 51 ŽIAKOV 5. Ročníka  

Matematika 72,2% (národný priemer 62,3%, priemer Bratislavského kraja 71,2% ) 

Slovenský jazyk 70,4% (národný priemer 62,3%, priemer Bratislavského kraja 70,3% ) 

 

Uznesenie: Rada školy berie na vedomie informáciu o priebehu testovania. 

 

 

3. Informácia o výsledkoch zápisu do MŠ a ZŠ 

 

MŠ – zápis sa uskutoční 19.4. 

 

ZŠ – prihlásených 79 detí, z toho 72 má trvalý pobyt v ZB  

Budú 3 prvé triedy 

 

19 piatakov sa hlási na osemročné gymnáziá.  

5 žiakov 8. ročníka odchádza na bilingválne gymnázium 

 

 

Uznesenie: Rada školy berie na vedomie informáciu o výsledkoch zápisu do MŠ a ZŠ 

 



 

4. Správa o hospodárení a informácia o rozpočte ZŠ s MŠ 

 

Prednesená správa bola prijatá bez pripomienok. 

Rozpočet bol schválený bez pripomienok podľa návrhu. 

 

Uznesenie: Rada školy berie na vedomie informáciu o schválenom rozpočte MŠ a ZŠ 

 

 

5. Informácie z rodičovských združení 

 

- Zhotovenie stojiska na bicykle  – schválené  OZ.  

- 9. ročník – absentuje poradenstvo ku výberu strednej školy – bola dohoda o emailovej komunikácii 

s výchovnou poradkyňou 

- Problém s uzatváraním areálu kvôli bezpečnosti detí a pohybu psov: stavebná firma neosadila bránu 

pri ihrisku (bude vyzvaná), uzatváranie ostatných brán je komplikované z dôvodu technického 

stavu a prevádzky areálu. 

- Zástupcovia MŠ upozorňujú že so začiatkom stavby športovej haly vznikne v areáli nedostatok 

priestoru pre pobyt jednotlivých tried MŠ vonku 

 

6. Plán práce Rady Školy 

 

7. Rôzne 

 

Ďalšie stretnutie RŠ je naplánované na jún. 

 

8. Predseda RŠ ukončil zasadnutie RŠ 

 

 
Zapísal: I. Mišík 


