
Zápisnica 
zo zasadnutia rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava  

19. 6. 2019 
 
Program: 

1 Otvorenie  
2 Výsledky testovania 9-takov  
3 Informácia o výsledkoch zápisu do Materskej školy a ZŠ  
4 Informácia – spätná väzba po rodičovských združeniach v ZŠ  
5 Informácia – spätná väzba po rodičovských združeniach v MŠ  
6 Organizácia školského roka 2019 / 2020  
7 Školské vzdelávacie programy – ZŠ a MŠ, na rok 2019/2020  
8 Rôzne 

  

1. Predseda RŠ, prof. Masarik, privítal členov RŠ. Následne bol schválený program bez pripomienok. 
 
2. Výsledky testovania deviatakov 

Členovia rady boli detailne informovaní o výsledkoch testovania 9/2019. Testovaných bolo 31 
žiakov, z ktorých 4 uspeli zo SJL s výsledkom vyšším ako 90%, 8 uspeli z MAT s výsledkom 
vyšším ako 90% a 1 uspel z MAT s výsledkom 100%. Priemerná úspešnosť školy bola v SJ 70% 
/priemer SR 62%/ a v matematike 71% /priemer SR 63%/ 
 
Informáciu berie RŠ na vedomie. 
  

3. Informácia o výsledkoch zápisu do Materskej školy a ZŠ  
MŠ: Zapísaných 160 detí, z toho 148 s trvalým bydliskom v Z.B. Vďaka rozšíreniu kapacity príjme 
MŠ 90 detí. Podľa vývoja stavby bude oznámený dátum prijatia. Predpokladá sa dokončenie 
nových tried v novembri 2019. 
ZŠ v septembri otvorí štyri prvé triedy. 
 
Informáciu berie RŠ na vedomie. 

 

4-5. Informácia - spätná väzba po rodičovských združeniach v ZŠ a MŠ  
V budúcnosti predpokladáme presun dopravnej výchovy do Stupavy na nové dopravné ihrisko 
Prediskutovali sme otázku Edupage a do budúcna prijmeme systémové riešenie 
Zápisnice z rodičovských združení ZŠ a MŠ boli bez výraznejších pripomienok. 
 
Informáciu berie RŠ na vedomie. 
 

6. Organizácia školského roka 2019 / 2020  
 

ZŠ bojuje s nedostatkom tried. 
I. stupeň - 13 tried, vzniknú 4 prvé triedy, spolu 295 detí 
potreba vzniku novej učebne - bude v priestoroch jedálne 
II. stupeň - 10 tried, vzniknú 3 piate triedy, spolu 228 detí 
potreba vzniku novej učebne - jedna trieda nebude mať kmeňovú učebňu 
ŠKD - 9 oddelení, spolu 266 detí 
 
MŠ - 190 detí, vyučovanie v provizórnych priestoroch by malo trvať maximálne do 31.12.2019 

  
Informáciu berie RŠ na vedomie. 



 
7. Školské vzdelávacie programy – ZŠ a MŠ, na rok 2019/2020  

Členovia boli podrobne oboznámení so vzdelávacím programom MŠ a ZŠ. 
I. stupeň - ostáva rovnako nastavený 
II.stupeň - ostáva rovnako nastavený, v 9. ročníku, v ktorom sa prvý-krát uplatňuje inovovaný 
štátny a školský vzdelávací program, budú posilnené predmety: nemecký jazyk o 2 
hodiny, spolu 2 hodiny NEJ, fyzika o 1 hodinu, spolu 2 hodiny FYZ, chémia o 1 hodinu, spolu 2 
hodiny CHE, geografia o 1 hodinu, spolu 2 hodiny GEG 
MŠ - v rozsahu štátneho vzdelávacieho štandardu 

 
Predložený školský vzdelávací program ZŠ schvaľuje RŠ bez pripomienok. 
Predložený školský vzdelávací program MŠ schvaľuje RŠ bez pripomienok. 
 

8. Rôzne: 
V areáli sa pri stavebných prácach objavil problém s kanalizáciou, ktorú bude treba vo väčšom 
rozsahu opravit. Zároveň sa pripomienkuje návrh projektu celého areálu. 
Požadujeme v odmenách zohľadniť sťažené podmienky pri práci učiteliek v MŠ 
Od septembra požadujeme vyhradiť ihrisko pri MiÚ výlučne pre MŠ. 
 

9. Záver 
Predseda RŠ ukončil zasadnutie RŠ. 

 
Zapísal: I. Mišík 


