
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRÁĽA SVÄTOPLUKA, Dražovská 6, Nitra 
 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 20.02.2018 

Miesto konania: ZŠ kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, príloha č.1 

 

Členovia rady školy: 

p.č. Priezvisko, meno Zvolený/delegovaný za skupinu 

1 Bieliková terézia, Mrg. za rodičov 

2 Šiller Ľuboš, Ing. za rodičov 

3 Čičová Katarína za rodičov 

4 Mika Dušan, Ing. PhD. za rodičov 

5 Kozmanová Eva, Ing. za pedagogických zamestnancov 

6 Štefanková Lenka, Ing. za pedagogických zamestnancov 

7 Beňová Zita, Ing. za nepedagogických zamestnancov 

8 Hatala Miloslav, Ing. delegovaný zástupca mesta 

9 Kolenčíková Renáta, Mgr. delegovaný zástupca mesta 

10 Orságová Mária, PaeDr. delegovaný zástupca mesta 

11 Titková Berecová Jana, JUDr. delegovaný zástupca mesta 

Privítanie a oboznámenie s programom 
Pani predsedkyňa privítala všetkých zúčastnených, predstavila program zasadnutia. 

Zasadnutia sa zúčastnili členovia rady školy (podľa zoznamu v prílohe, prezentačná listina) 

a súčasne aj p. riaditeľka ZŠ. 

 

Program zasadnutia: 

• Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2017/2018 

• Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 

• Návrh rozpočtu školy na kalendárky rok 

• Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci kalendárny rok 

• Rôzne 

 

 

 



• Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2017/2018 

 

Pani riaditeľka informovala dosahovaných výsledkoch žiakov základnej školy. Z 

celkového počtu 306 žiakov, dosiahlo 200 žiakov prospech s vyznamenaním, 17 žiakov 

nebolo klasifikovaných. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zlepšeniu 

prospechu žiakov. Najslabšie výsledky dosiahli žiaci v predmetoch fyzika a chémia. 

Na zlepšení dosiahnutých výsledkov a prospechu sa bude naďalej intenzívne pracovať aj 

v tomto školskom roku, pričom sú prijímané potrebné opatrenia. 

 

• Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 

 

Aktuálne je v prvom pavilóne vyučovaných spolu 9 tried žiakov prvého až tretieho 

ročníka. V druhom pavilóne sú žiaci štvrtého až deviateho stupňa. 

V novom školskom roku budú v prípade záujmu otvorené opäť tri triedy (zrejme 

naposledy, vzhľadom na celkovú kapacitu školy). 

Vzhľadom na možnosti školy sa v blízkej budúcnosti plánuje otvorenie športovej triedy so 

zameraním na hokejbal a basketbal (zmiešané triedy). Cieľom je najmä stabilizácia počtu 

žiakov v ročníkoch 5-9. 

 

 

• Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 

 

Pani riaditeľka informovala o stave rozpočtu školy. Vzhľadom na rastúci počet žiakov v 

posledných rokoch sa situácia na škole z pohľadu na hospodárenie zlepšuje. Stabilizované 

je aj hospodárenie v školskom klube a jedálni. Ostatné príjmy tvoria hlavne príjmy z 

prenájmu telocvične, zo vzdelávacích poukazov. V príjmoch je zahrnutý aj príspevok na 

špeciálneho pedagóga a pedagogických asistentov (na 3 roky). 

Bola podaná aj informácia o činnostiach, ktoré podporujú prezentáciu školy. 

 

 

• Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci kalendárny rok 

 

Správa bola opäť podaná riaditeľkou školy. Nachádzajú sa v nej informácie o činnostiach 

vykonaných v roku 2017. Jej súčasťou je aj správa o zamestnancoch, majetku a 

organizačnej štruktúre školy. Samotná správa bude zverejnená aj na stránke školy. 

 

• Rôzne 

 

Súčasťou diskusie boli riešené aktuálne problémy školy (únik vody) a o najbližších 

zámeroch vedenia školy, ktoré majú naplniť kapacitu školy a udržať je vysokú úroveň. 

  



Uznesenie, záver 
       

 

Rada školy prerokovala a  berie na vedomie: 

• Správu o výchovno-vzdelávacích činnostiach a ich výsledkoch za 1. polrok 

2017/2018 

• Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 

• Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 

• Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

 

 

Zapísal : Ing. Dušan Mika, PhD. 

Overil  : Ing. Katarína Čičová 

 

              

      ………………………………… 

        Ing. Eva Kozmanová 

                     predsedníčka rady školy 


