
Zápisnica z rady školy 

Pri Základnej škole kráľa Svätopluka, Nitra  

ktorá sa konala dňa 25.9.2019 o 16:30 hod. v B pavilóne na 1.poschodí 

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

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

                          10 prítomných, 1 sa ospravedlnila 

Program: 

1/ Privítanie členov RŠ  

2/Informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2018/2019 

3/ Prerokovanie a schvaľovanie Plánu práce Rady školy 

4/ Inovovaný ŠkVP pre 9. ročník vrátane RUP 

5/ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2018/2019 podľa § 14 ods. 5 písm. e) zák.č. 596/2003 Z.z. 

6/ Plán práce na školský rok 2019/2020  

7/ Schvaľovanie školského poriadku  

8/ Záver 

 

Priebeh RZ: 

K bodu č. 1 

Predsedníčka rady školy Ing. Eva Kozmanová privítala členov RŠ. 

K bodu č. 2 

Predsedníčka rady školy podala prítomným Informáciu o činnosti Rady školy za školský rok 

2018/2019. 

RŠ berie na vedomie Informáciu o činnosti Rady školy za školský rok 2018/2019. 

K bodu č. 3 

Členovia rady školy prerokovali Plán práce Rady školy a prijali uznesenie, ktorým  

jednohlasne schválili Plán práce Rady školy. 

K bodu č. 4 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová oboznámila RŠ s inovovaným školským vzdelávacím 

programom a s jeho aktualizáciou /ohľadne priestorového vybavenia, organizácii žiakov, 



zložení žiakov a zamestnancov, materiálneho vybavenia a učebného plánu pre žiakov 5. – 9. 

ročníka/ 

Členovia rady školy prerokovali inovovaný ŠkVP a prijali uznesenie, ktorým  

jednohlasne schválili Inovovaný ŠkVP pre 9. ročník vrátane RUP. 

K bodu č. 5 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová oboznámila RŠ s výchovno vzdelávacími výsledkami 

žiakov. Informácie boli zamerané na záverečné hodnotenie prijatia deviatakov na stredné 

školy, prijatie piatakov na osemročné gymnáziá, zapájanie sa žiakov do súťaží, projektov 

a reprezentácii školy. 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová vyhodnotila koncepcie rozvoja školy, podala RŠ 

informáciu o zapojení školy do environmentálnych projektov. Zároveň podala informáciu 

o využívaní IKT v škole, elektronickej komunikácii školy s rodičmi (el. platba v ŠKD, výber 

poplatkov do RZ, plán elektronickej triednej knihy). 

RŠ berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2018/2019. 

K bodu č. 6 

Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová oboznámila RŠ školy Plánom práce na školský rok 

2019/2020. 

K bodu ž. 7 

Oboznámenie sa so školským poriadkom a jeho prerokovanie. Riaditeľka ZŠ informovala 

o doplnení šk.poriadku o niektoré body týkajúce sa garancie ľudských práv. 

Rada školy prijala uznesenie, ktorým jednohlasne schvaľuje školský poriadok. 

 K bodu č. 8 

Na záver prebehla diskusia Rady školy týkajúca sa príspevku p. Hatalu ohľadne nákupu 

potravín do ŠJ z jednotného miesta. 

Predsedníčka rady školy Ing. Eva Kozmanová poďakovala členom RŠ za účasť. 

 

Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 18:00 hod. 

  

Zapísala: Mgr. Zuzana Gáliková dňa 25.9.2019  _______________________ 


