
 

RADA ŠKOLY 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 24.04.2019 

 

Dátum konania:  24.04.2019 

 

Účasť: pozri prezenčná listina  

 

Program:   1. Otvorenie – privítanie 

                  2.  Zápis do 1. ročníka 

                  3. Pedagogická rada, vyhodnotenie vých.-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok 

 

                    4. Testovanie 

 

                    5. Neverejná časť 

 

  

1. Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka Rady školy p. Katarína Hurajtová. 
Prítomných členov oboznámila s programom zasadnutia. Program zasadnutia rozdelila 
na časť verejnú a neverejnú.  Zároveň na zasadnutí privítala  pani riaditeľku školy Ivetu 
Rimanovú, ktorá členov informovala o testovaní deviatakov, o zápise budúcich prvákov 
a testovaní deviatakov.  Predsedníčka určila zapisovateľa: Mgr. Veronika Nováková. 
Predsedníčka určila overovateľa zápisnice: Jozefínu Tichú 

 

 
2. 11.04. Zápis žiakov do 1.ročníka 

Zápis absolvovalo 62 detí, opäť asi budú 3 triedy prvákov. Pani riaditeľka informovala, 

že 7 detí bude mať asi odklad – ešte sú v štádiu vybavovania. Dvaja budúci prváci budú 

študovať v zahraničí. Ak budú 3 ročníky prvákov, bude problém s kapacitou tried. Pani 

riaditeľka musí s matrikou prediskutovať trvalé pobyty niektorých budúcich žiakov. 

 

3. 10.04. Pedagogická rada hodnotila dochádzku a prospech, udeľovali sa výchovné 

opatrenia 



Pedagogická rada udelila 34 pochvál, 29 pokarhaní za zhoršený prospech a 12 za 

správanie. Jeden žiak má neospravedlnených veľa hodín. Dochádzku žiaka pani 

riaditeľka opakovane riešila v spolupráci s triednou učiteľkou   so zriaďovateľom a   s 

ÚPSVaR v Pezinku. 

 

4. TESTOVANIE 

Pani riaditeľka informovala členov Rady školy o testovaní T-9, ktoré sa uskutočnilo 

03.04.2019. Testovanie absolvovalo všetkých 31 žiakov, 28 žiakov malo k dispozícii 

štandardný čas, traja žiaci sú integrovaní, postupovali podľa harmonogramu pre 

zdravotne znevýhodnených. V školskom roku 2018/2019 nastala zmena v testovaní, 

žiaci mali zmenený čas pri vypracovávaní testov z matematiky i slovenského jazyka. Na 

matematiku mali čas 90 minút, na slovenský jazyk 70 minút. Výsledky žiakov pani 

riaditeľka ešte nemala. 

 

 

 

5. Neverejná časť zasadnutia 

Členovia RŠ rozprávali o príprave  výberového konania na riaditeľa školy. Predsedníčka 

predložila všetkým členom podkladový materiál na výberové konanie na funkciu 

riaditeľa školy. 

____________________________  podpis predsedu Rady školy 

Katarína Hurajtová 

 

____________________________ zapisovateľ 

Mgr. Veronika Nováková 

 

 

__________________________  overovateľ 

Jozefína Tichá 

 

 

 


