
RADA ŠKOLY 
 

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 11.10.2018 

 
 

Dátum konania: 11.10.2018 
 
 

Účasť: viď prezenčná listina 
 
 

Program: 
 

1. Otvorenie – privítanie 

 
2. Zápis do prvého roční 

 
3. Vyhodnotenie koncepčného zámeru ZŠ v Šenkviciach za školský rok 2017/18 

 
4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno- 

vzdelávacieho procesu na školský rok 2018/19 

5. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2017/2018 

6. Plán kontinuálneho vzdelávanie na školský rok 2018/2019 

7. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2017/2018 

 
8. Plán zasadnutí RŠ na školský rok 2018/2019 

 
9. Rôzne 

 
 

1. Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka Rady rodičov p. Hurajtová. 

Prítomných členov oboznámila s programom zasadnutia. Predsedníčka určila 

zapisovateľa: Monika Suljanovičová. Predsedníčka určila overovateľa zápisnice: 

Jaromíra Augustiniča . 

 

2. Zápis do prvého ročníka – správa o začatí šk.roka 2018/2019 

P.Hurajtová poinformovala o základných údajoch súvisiacich so začiatkom šk.roka 2018/2018. 

 

 



V tomto školskom roku navštevuje ZŠ 384 žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku, z toho 

je 55 nových prvákov.  

Žiaci sú rozdelení do 19. tried- prvý ročník má A,B i C triedu a v zahraničí má povolené 

individuálne štúdium 8 žiakov. 40 žiakov má diagnostikované ŠVVP, z toho 14 žiakov je 

individuálne začlenených a majú vypracovaný IVP. Jeden žiak má diagnostikovaný autizmus a má 

odporúčaného školského asistenta. ŠKD navštevuje 155 detí. 

 

Pred konaním Rady školy ZŠ Šenkvice boli predsedkyňou p. Hurajtovou dodané materiály na 

prerokovanie. Rada Školy dospela k nasledujúcim záverom v jednotlivých bodoch: 

 
3. Koncepcia rozvoja a riadenia Základnej školy v Šenkviciach: 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. Diskutovalo sa 

o nasledujúcich bodoch: 
 

 
• P riaditeľka Rimanová, prítomných oboznámila s projektami, ktoré boli riešené v rámci 

roka 2017/2018, ktoré im aj fyzicky predstavila – rekonštrukcia IT triedy vrátane 

počítačového vybavenia, zariadenie odborných učební, 3D tlačiareň..  

 
• Ďalej došlo k oboznámeniu prítomných s miestom, kde je plánovaní prístavba školy, 

ktorú  bude obec financovať z vlastných zdrojov. Následne bude realizovaná 

nadstavba, ktorá bude riešená zo zdrojov EU – granty, projekty a pod. 

 

4. Informácia o začatí školského roku 2017/2018 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie. Rada školy prediskutovala 

zoznam a zameranie záujmových krúžkov na školský rok 2018/2019. Pani riaditeľka 

informovala o projektoch, do ktorých je škola zapojená. 

 

5. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2018/19 

Rada školy materiál prediskutovala a berie na vedomie bez pripomienok. 
 
 

6. Plán kontinuálneho vzdelávanie na školský rok 2017/2018 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 

 
 



Prítomní boli oboznámení s personálnymi zmenami v učiteľskom zbore. T. Paulech upozornil na 

fakt, že vzhľadom na nástup väčšieho počtu učiteľov by bolo vhodné na stránke školy 

k jednotlivým menám priradiť aj fotografiu z dôvodu lepšej orientácie sa rodičov. 

 
7. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2017/2018 

Materiál bol prediskutovaný a Rada školy ho berie na vedomie bez pripomienok. 
 

 
 

8. Plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2018/2019 

 
Plán nasledujúcich zasadnutí Rady školy v školskom roku 2018/2019 berie Rada školy 

na vedomie bez pripomienok 

1. Stretnutie –október 2018 

2. Stretnutie – december – január 

3. Stretnutie - marec-apríl 

4. Stretnutie - máj-jún 

9. Rôzne 
 

Diskutovalo sa o získaní a prerozdelení financií na materiálne zabezpečenie ŠKD. P. 

Augustinič opakovane vyjadril potrebu výstavby altánku pre deti. 

Všetci prítomní sa zhodli na skutočnosti, že štatút Rady školy ostáva bez zmeny, bez 

potreby dodatkovania. 

 

 

 

 

   podpis predsedu Rady školy 

Katarína Hurajtová 

 

  zapisovateľ 

Monika Suljanovičová 

 
 
 

   overovateľ 

Jaromír Augustinič 


