
RADA ŠKOLY 

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 25.01.2018 

 

Dátum konania:  25.01.2018 

 

Účasť: viď prezenčná listina  

 

Program: 

 1. Otvorenie – privítanie 

 2. Oboznámenie s programom zasadnutia 

 3. Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie za rok 2017 

 4. Aktuálne problémy školy 

  5. Diskusia, rôzne 

  

 

Zasadnutie otvorila a členov privítala predsedníčka Rady školy p. Hurajtová. Prítomných členov 

oboznámila s programom zasadnutia. Zároveň na zasadnutí privítala pani riaditeľku školy Ivetu 

Rimanovú, ktorá nás informovala o dokumente a aktuálnych problémoch školy, ktoré Rada 

školy následne prerokovala. Predsedníčka určila zapisovateľa: Mgr. Veronika Nováková. 

Predsedníčka určila overovateľa zápisnice:Jozefínu Tichú      . 

 

 
  

Pred konaním Rady školy ZŠ Šenkvice bol predsedkyňou p. Hurajtovou dodaný materiál na 

prerokovanie ostatným členom. Rada Školy dospela k nasledujúcim záverom v jednotlivých 

bodoch: 

 

1. Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie za rok 2017 



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

o nasledujúcich bodoch: 

 

• Rozpočet 

• Výdavky 

• Mzdy, odvody, PN 

• Nákup učebníc, vzdelávacie poukazy, škola v prírode( 1.stupeň), lyžiarsky výcvik (7. 

ročník). 

 

2. Aktuálne problémy: 

• Riešiť potrebu priestorov pre nové triedy. Pani riaditeľka spolu s členmi Rady školy 

prešla školu, upozornila členov na malé triedy, nedostatočný počet tried. Členovia RŠ 

boli oboznámení s aktuálnou situáciou a potrebami. V školskom roku 2018/2019 sa 

očakáva nárast počtu žiakov. Predpokladá sa, že sa otvoria tri prvé triedy. 

• V školskom roku 2018/2019 sa pravdepodobne bude musieť zrušiť špecializovaná 

učebňa – kuchynka. 

• Doriešiť projekt na nadstavbu školy, vybavenie, pozastavené projekty 

• Rekonštrukcia kuchyne, ktorá je v havarijnom stave. 

•  Do školskej kuchyne bola prijatá ďalšia pracovná sila. Od januára 2018 sa pre žiakov 

opäť pripravuje desiata. 

• Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s výsledkami testovania žiakov piateho ročníka. 

Žiaci boli testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. V oboch 

predmetoch sme dosiahli lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer. 

• Žiaci 8. a 9. ročníka sa opäť zapojili do testovania Komparo. 

 

3. Rôzne 

Predsedníčka poďakovala členom RŠ a pani riaditeľke za účasť. 

 

 

 

____________________________  podpis predsedu Rady školy 



Katarína Hurajtová 

 

____________________________ zapisovateľ 

Mgr. Veronika Nováková 

 

 

__________________________  overovateľ 

Jozefína Tichá 

 

 


