
Zápisnica z rady školy 

Pri Základnej škole kráľa Svätopluka, Nitra  

ktorá sa konala dňa 26.2.2020 o 16:30 hod. v B pavilóne na 1.poschodí 

------------------------------------------------------------------- 

Prítomní členovia Rady školy:  podľa prezenčnej listiny 

                                                                 9 prítomných, 2 sa ospravedlnili 

Prítomný hosť: Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová 

Program zasadnutia: 

1/ Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2019/2020 
2/ Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 
3/ Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 
4/ Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci školský rok 
5/ Rôzne 

 

Priebeh zasadnutia: 

K bodu č. 1 

Predsedníčka rady školy Ing. Eva Kozmanová privítala členov RŠ. 

K bodu č. 2 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. 
polrok 2019/2020: 

- Spolu na 1. a 2. stupni prospelo 397 žiakov, z toho s vyznamenaním: 279 žiakov, veľmi 
dobre: 35 žiakov, prospeli: 83 žiakov a neprospeli: 2 žiaci. 

Celkový priemer klasifikácie predstavuje 1,32, čo v porovnaní s minulým školským rokom 
(1,35) znamená mierne zlepšenie. 
- Správanie: za 1. polrok bolo udelených 32 pochvál, 1 napomenutie a 2 pokarhania 
- Dochádzka: na 1. stupni žiaci spolu vymeškali 6604 ospravedlnených hodín, čo je 

v priemere 27,86 hodín na žiaka a na 2. stupni žiaci spolu vymeškali 8340 
ospravedlnených hodín, čo je v priemere 51,48 hodín na žiaka. Dochádzka spolu – 
14944 vymeškaných hodín, t.j. celkový priemer školy je 37,45 hodín na žiaka 
 

K bodu č. 3 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová informovala prítomných o návrhu na počty tried 
v nadchádzajúcom školskom roku – 18 tried. V porovnaní so šk.rokom 2019/2020 to 
znamená o jednu triedu menej na 1. stupni a o 1 triedu viac na 2. stupni. 
 



K bodu č. 4 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová informovala prítomných o návrhu rozpočtu školy na 

rok 2020: 

ZŠ – dotácia na prenesené kompetencie 

        Celkom 844.971,- Eur 

        Mzdy a odvody 743.574,- Eur 

        Tovary a služby 101.397,- Eur                                            + Príjmy: 8.000,- Eur (za prenájmy) 

 

ŠKD – dotácia na originálne kompetencie 

        Celkom 137.863,- Eur 

        Z toho mzdy a odvody 160.000,- Eur 

        Tovary a služby 12.863,- Eur                                           + Príjmy: 35.000,- Eur (poplatky ŠKD) 

ZŠS – dotácia na originálne kompetencie 

        Celkom 84.371,- Eur 

        Mzdy a odvody 80.000,- Eur 

        Tovary a služby 4.371,- Eur                                            + Príjmy: 17.000,- Eur (réžia) 

 

AU – dotácia mesta 

        Celkom 13.000,- Eur 

        Mzdy a odvody 14.500,- Eur                                       potreba dofinancovať 1500,- Eur 

   

AU – ZŠ – MŠ SR 

        Celkom 39.015,- Eur 

        Mzdy a odvody 52.000,- Eur                                       potreba dofinancovať 13.000,- Eur 

 

AU – Projekt 

        Celkom 33.126,- Eur 

        Mzdy a odvody 44.000,- Eur                                       potreba dofinancovať 11.000,- Eur 

         

K bodu č. 4 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová podala prítomným Informáciu o výsledkoch 

hospodárenia školy za predchádzajúci školský rok: 

- Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2019 – 1.187.470,40 Eur 

- Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2019 je 1.174.380,12 Eur 

- Prenesené kompetencie spolu: 761.268,- Eur 

K bodu č. 5 



Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová oboznámila RŠ s očakávanými investíciami v roku 

2020 (v spolupráci s Mestskými službami Nitra): 

- Oprava dopadových plôch na detskom ihrisku – umiestnenie umelých plôch pod 

preliezky (namiesto štrku) 

- Umelá bežecká dráha okolo ihriska 

- Ochranné siete okolo ihriska 

- Nové parkety v A pavilóne 

 

Ing. Miloslav Hatala položil otázku riaditeľke ZŠ, či sú niektoré objekty/zariadenia ZŠ 

v havarijnom stave. Riaditeľka ZŠ informovala členov RŠ o tom, že v havarijnom stave je len 

sklad medzi jedálňou a A pavilónom, ktorý však neohrozuje žiakov. Na sklade je nutné 

vymeniť strechu, čo by mal riešiť zriadovateľ. 

Uznesenie: 

Rada školy berie na vedomie a schvaľuje všetky prerokované body: 

1/ Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2019/2020 
2/ Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried 
3/ Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 
4/ Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci školský rok 
 
Záverom Rada školy prijala stanovisko k návrhu prezentovanému na MZ ohľadne 
centrálneho obstarávania potravín na školské stravovanie. Rada školy sa uzniesla na tom, že 
potraviny by mali byť nakupované v systéme ako doteraz, t.j. individuálne vedúcou školskej 
jedálne a nie centrálne osobou poverenou zriaďovateľom.  
 

Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 18:00 hod. 

  

Zapísala: Mgr. Zuzana Gáliková dňa 26.2.2020  _______________________ 


