
Základná škola kráľa Svätopluka, Nitra 

 

Správa o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019 

 

1. Zloženie rady školy 
 

Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 
Ing. Eva Kozmanová 

Mgr. Lenka Štefanková 

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 
Mgr. Terézia Bieliková 

Ing. Ľuboš  Šiller 

Ing. Katarína Čičová 

Mgr. Zuzana Gáliková 

 

Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 
Ing. Zita Beňová 

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: 
MUDr. Adriana Filipová 

Ing. Miloslav Hatala 

JUDr. Jana  Berecová-Titková 

PaedDr. Mária  Orságová 

 

2. Zasadnutia rady školy 
 

V školskom roku 2018/2019 zasadala rada školy  4-krát. 

 

Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 3. októbra 2018: 
 

Bola prerokovaná a zobraná na vedomie: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2017/2018. Predsedkyňa rady školy informovala 

o činnosti rady školy za uplynulé obdobie formou výročnej správy o činnosti rady školy. Pani 

riaditeľka informovala prítomných o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno- 

vzdelávacieho procesu a personálnych podmienkach v školskom roku 2018/2019. Prerokoval 

sa školský poriadok a schválil sa plán práce rady školy na školský rok 2018/2019. 

 

 

Mimoriadne zasadnutie rady školy – výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

Základnej školy kráľa Svätopluka sa uskutočnilo 11. októbra 2018: 

 

Výberové konanie bolo vyhlásené Mestom Nitra dňa 7. 9. 2018 v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme. Do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa sa 



prihlásili dvaja kandidáti. Výberové konanie prebehlo ústnym pohovorom v abecednom 

poradí, voľba prebehla tajným hlasovaním. Volieb sa zúčastnilo 12 členov výberovej komisie. 

Úspešnou víťazkou sa stala Mgr. Alexandra Ďurišová. Voľba riaditeľa školy prebehla 

v súlade so zákonmi a je právoplatná. 

 

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 11. marca 2019: 
 

Predsedníčka rady školy Ing. Eva Kozmanová oboznámila členov rady s delegovaním nových 

zástupcov do rady školy (MUDr. Adriana Filipová). Riaditeľka ZŠ Mgr. Alexandra Ďurišová 

oboznámila RŠ s výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov – počtom vyznamenaných 

žiakov, priemerom klasifikácie na 1. a 2. stupni ZŠ. Riaditeľka školy oboznámila RŠ 

s navrhovanými počtami prijímaných do ZŠ a s návrhom na otvorenie dvoch prvých tried. 

V rámci tohto bodu prebehla aj diskusia k téme bezplatného stravovania žiakov v školskom 

roku 2019/2020. Vzhľadom k predbežným očakávaniam, že v budúcom školskom roku sa 

zvýši počet stravníkov v školskej jedálni o 70 žiakov, predstavila riaditeľka ZŠ prítomnej 

vedúcej odboru školstva PaedDr. Orságovej návrh riešenia zvýšenia kapacity jedálne. 

Riaditeľka ZŠ informovala o návrhu rozpočtu školy na kalendárny rok 2019 a RŠ ho zobrala 

na vedomie. Rada školy prijala uznesenie, ktorým jednohlasne schvaľuje návrh rozpočtu 

prednesený riaditeľkou ZŠ. 

 

Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 10. júna 2019: 

 

K vyhodnoteniu zápisu žiakov do prvého ročníka na školský rok 2019/2020 pani riaditeľka 

konštatovala, že budú otvorené tri triedy po 21 žiakov. Ku školskému roku 2020/2021 sa 

otvoria dve triedy. V školskom roku 2019/2020 bude na škole 412 žiakov. Triedy 1. – 3. 

ročníka budú umiestnené v pavilóne A, triedy 4. – 9. ročníka v pavilóne B. Počet 

pedagogických zamestnancov bude 42. Je potreba doplniť pedagogických zamestnancov, 

učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ s aprobáciou ANJ, CHE, učiteľ NEJ, vychovávateľka 

ŠKD, školský špeciálny pedagóg – 1 na 100%-ný úväzok, asistent učiteľa pre zdravotne 

znevýhodnených žiakov. Počet záujmových útvarov – 20 so všestranným zameraním. 

V budúcom školskom roku sa bude pokračovať v spolupráci s TV Nitrička na detských 

moderovaných správach. V ŠKD sa predpokladá 247 žiakov. Počet vychovávateľov by mal 

byť 10. Nárast počtu detí v ŠKD sa zvýšil o 20. Počet nepedagogických zamestnancov: 13. Je 

potreba doplniť nepedagogických zamestnancov o 1 pomocnú kuchárku a 1 pomocnú silu. 

Kapacita priestorov na škole je plnohodnotne a efektívne využitá. V rámci Testovania 9 pani 

riaditeľka konštatovala, že medzi hlavné príčiny patrí aj odchod žiakov na osemročné 

gymnáziá i keď v poslednom období ich počet výrazne klesol. V každom prípade nie je to 

o učiteľovi, je  to o zložení triedy. Všetci žiaci sa umiestnili na nimi vybrané stredné školy. 

Profilácia školy v budúcom školskom roku sa bude zameriavať na jazyky, prírodovedné 

vzdelávanie, environmentálnu výchovu, polytechnickú výchovu, šport, umenie, inkluzívne 

vzdelávanie, prípravu žiakov na duálne vzdelávanie. Najvýraznejšie zmeny, ktoré nastanú 

v budúcom školskom roku v porovnaní s končiacim sa školským rokom: nárast počtu žiakov 

o 45, vytvorenie novej pracovnej pozície – zástupca riaditeľa školy pre 1. stupeň, tri paralelné 

triedy v 1. – 5. ročníku, navýšenie počtu oddelení ŠKD z 9  na 10 a prijatie 7 nových 

zamestnancov, rekonštrukcia školskej jedálne na zväčšenie kapacity a modernizácie kuchyne  

v spolupráci so zriaďovateľom. 

Rôzne: rada školy diskutovala a riešila situáciu ohľadom parkovania v okolí školy. Všetci 

členovia rady školy sa zhodli, že uzatvorenie areálu a osadenie rámp je najvhodnejšie riešenie 



pre zabezpečenie a zaistenie bezpečnosti všetkých žiakov školy. Ulica Dolnozoborská sa 

riešiť nebude, je tam dostatok miesta pre autá a naopak prístup z ulice Dražovská sa pokúsime 

dosiahnuť zrušením zákazovej značky na Dražovskú ulicu. Doporučujeme aby vedenie školy 

požiadalo Dopravný inšpektorát o prehodnotenie zákazovej značky (zrušenie) pre bezpečný 

doprovod žiakov do školy. Naďalej doporučujeme prizývať na riešenie predmetných 

skratových situácií mestskú políciu, prípadne štátnu políciu. Rada školy diskutovala 

o prípravných krokoch k zriadeniu a vytvoreniu športovej triedy so zameraním na basketbal 

a doporučila vedeniu školy začať prípravné kroky k jej vytvoreniu v školskom roku 

2020/2021. 

 

3. Plnenie plánu práce rady školy 

 

Členovia rady školy v školskom roku 2018/2019 svoju činnosť vykonávali v zmysle 

schváleného Plánu práce rady školy na školský rok 2018/2019 a v súlade s platným Štatútom 

rady školy. 

Rada školy na všetkých zasadnutiach riešila aktuálne problémy školy. Vyjadrovala sa k : 

 Správe o hospodárení školy 

 Plánu práce školy 

 Výchovno-vzdelávacím výsledkom 

 Školskému vzdelávaciemu programu 

 Návrhu rozpočtu na kalendárny rok 

 Materiálno-technickému zabezpečeniu školy 

 Pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu školy 

 Výchovno-vzdelávaciemu procesu 

 Zápisu žiakov do 1.ročníka 

 Testovaniu 5, 9 

 Zriadeniu športovej triedy (so zameraním na basketbal) 

 Riešeniu situácii ohľadom parkovania v okolí školy 

 

4. Činnosť rady školy a spolupráca s vedením  
 

Členovia rady školy svoju činnosť vykonávali v súlade s platným Štatútom rady školy.  

Na zasadnutia boli zvolávaní pozvánkou, telefonicky a e-mailom. Dôvodom neprítomnosti 

členov rady školy bola neodkladná pracovná záležitosť člena rady školy. Neúčasť bola riadne 

ospravedlnená. Program zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí a dopĺňal sa podľa potreby. 

Zo zasadnutí rady školy sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.  Na každé zasadnutie 

rady školy bola prizvaná riaditeľka školy Mgr. Ďurišová, ktorá sa každého zasadnutia 

pravidelne zúčastňovala. Spolupráca s vedením školy je na veľmi dobrej úrovni.   

 

 

V Nitre dňa:  17. 6. 2019                                           Ing. Eva Kozmanová 

                    Predsedkyňa rady školy 


