
ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRÁĽA SVÄTOPLUKA, Dražovská 6, Nitra 
 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

 

Dátum zasadnutia: 11.06.2018 

Miesto konania: ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, príloha č.1 

 

Členovia rady školy: 

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

1 Bieliková Terézia, Mgr. 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, Mgr. 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, PaedDr. delegovaný zástupca mesta 

11 TitkováBerecová Jana, JUDr. delegovaný zástupca mesta 
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1. Privítanie a oboznámenie s programom 
 

Pani predsedkyňa privítala všetkých zúčastnených, predstavila program zasadnutia. 

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov rady školy (zoznam je v prílohe, prezenčná listina) 

a súčasne aj p. riaditeľka ZŠ. 



 

2. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení  výchovno–vzdelávacieho procesu budúceho školského 

roka2018/2019 
V školskom roku 2018/2019 bude na škole 360 žiakov, čo je o 40 žiakov viac ako 

v predchádzajúcom školskom roku. Z toho na prvom stupni bude 237 žiakov. Triedy 1-3 

ročníka budú v pavilóne A (vždy po 3 paralelné triedy), triedy 4-9 v pavilóne B. 

Škola bude mať celkovo 40 zamestnancov, pričom potrebuje 4 nových pedagógov na 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozdelenie žiakov do tried ako aj 

rozdelenie triednych učiteľov je pripravené. V budúcom školskom roku bude otvorený aj 

dramatický krúžok v spolupráci s TV Nitrička. V školskom klube sa očakáva celkovo 225 

žiakov rozdelených do 9 tried. 

Profilácia školy v budúcom školskom roku zostane podobná, hlavným cieľom je 

poskytnúť vzdelávanie v cudzích jazykoch, prírodných vedách, environmentálnej 

výchove, v športe, umení, pričom sa bude klásť dôraz na moderné metódy vzdelávania. 

Škola disponuje celkovo 17 kmeňovými učebňami a 8 odbornými. 

Postupne sa pred začiatkom nového školského roka ešte doplní materiálno technické 

dovybavenie niektorých učební, pripravuje sa rekonštrukcia parkiet v troch triedach a v 2 

odborných učebniach. 

Aktuálnou otázkou je aj prístup do školského areálu, vzhľadom na zvýšenú frekvenciu 

vjazdu motorovými vozidlami sa pripravuje jeho uzatvorenie, prvoradá je bezpečnosť detí 

a areáli školy. 

3. Návrh školského vzdelávacieho programu 
Školský vzdelávací program je bez výraznejších zmien v porovnaní na aktuálny 

školský rok. Hlavnou zmenou je doplnenie 1 hodiny telesnej výchovy pre 4. ročník a 1 

hodiny MAT a 2 hodín cudzieho jazyka pre 8. ročník. 

4. Testovanie 9 
Dosahované výsledky z testovania deviatakov je na úrovni slovenského priemeru, 

V Matematike boli výsledky žiakov pod úrovňou priemeru o 0,9% a zo slovenského 

jazyka boli nad priemerom +2,3%. 

Medzi hlavné príčiny patrí zrejme odchod žiakov na osemročné gymnáziá. Potešiteľný 

je trend odchodov žiakov, kedy v súčasnom období odchádzajú z 29 žiakov 5. ročníka iba 

4 žiaci. Škola predpokladá postupné posilnenie počtu žiakov na druhom stupni. 

  



5. Rôzne 
Rada školy ako poradný samosprávny orgán školy prerokovala s p. riaditeľkou školy 

Mgr. Alexandrou Ďurišovou záležitosť vylúčenia dieťaťa zo Školského klubu detí (ďalej 

„ŠKD“), resp. nezaradenia dieťaťa do ŠKD v prípadoch, ak dieťa opakovane 

a neprimerane narušuje výchovnú činnosť v ŠKD, sťažuje prácu vychovávateliek a detí 

v ŠKD, opakovane ohrozuje počas pobytu v ŠKD bezpečnosť, vlastné zdravie, zdravie 

ostatných detí a pedagogických zamestnancov alebo poškodzuje školské zariadenie. 

6. Uznesenie, záver 
       

Rada školy pri Základnej škole kráľa Svätopluka Dražovská 6, Nitra prerokovala 

program zasadnutia a odporúča zriaďovateľovi schváliť a berie ho jednohlasne na 

vedomie. Taktiež prerokovala a odporúča schváliť  Pedagogicko-organizačné a 

materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu budúceho školského 

roka 2018/2019. 

Po prerokovaní záležitosti uvedenej v bode 5, rada školy  jednomyseľne prijala 

nasledovné uznesenie: 

Rada školy odporúča p. riaditeľke ZŠ kráľa Svätopluka Mgr. Alexandre Ďurišovej 

postupovať  v súlade s článkom III. Školského poriadku Školského klubu detí  pri ZŠ 

kráľa Svätopluka, t.j.: 

1.  vylúčiť zo Školského klubu detí dieťa, ktoré  opakovane a neprimerane narušuje 

výchovnú činnosť v ŠKD, sťažuje prácu vychovávateliek a detí v ŠKD, opakovane 

ohrozuje počas pobytu v ŠKD bezpečnosť, vlastné zdravie, zdravie ostatných detí 

a pedagogických zamestnancov alebo poškodzuje školské zariadenie, 

2. nezaradiť (neprijať) do Školského klubu detí  dieťa, ktoré počas pobytu v ŠKD 

opakovane a neprimerane narušovalo výchovnú činnosť v ŠKD, sťažovalo prácu 

vychovávateliek a detí v ŠKD, opakovane ohrozovalo počas pobytu v ŠKD bezpečnosť, 

vlastné zdravie, zdravie ostatných detí a pedagogických zamestnancov 

alebo poškodzovalo školské zariadenie a existuje odôvodnená obava, že v prípade 

zaradenia dieťaťa do ŠKD v takomto správaní dieťa bude pokračovať. 

  

 

Zapísal: Ing. Dušan Mika, PhD. 

 

Overil:  Mgr. Lenka Štefanková       

          

.................... 

predsedníčka rady školy 

Ing.Eva Kozmanová 


