
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno dňa 13.02.2018 
 
Prítomní: 
viď prezenčná listina 
 
Hosť: Mgr. Martin Škraban, riaditeľ ZŠ 
 
Program: 

1. privítanie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, kontrola uznesenia 
2. analýza vých.-vzdel. činnosti za 1. polrok šk. roku 2017/2018 
3. analýza hospodárenia v kalendárnom roku 2017 
4. predbežný rozpočet a aktivity plánované na rok 2018 
5. diskusia a rôzne 
6. uznesenie 

 
1. Prítomných privítal predseda Rady školy Ing. Ľuboš Belanec. Za zapisovateľku bola zvolená 

p. Miroslava Karaková, za overovateľa p. Richard Kluvanec. 
Kontrola uznesenia – dňa 28.09.2017 nebolo prijaté žiadne ukladacie uznesenie. 

 
2. Mgr. Škraban (RŠ) informoval o výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok šk. roku  2017/2018. 

Zhrnul najvýznamnejšie výsledky žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach, tak vo 
vedomostných, ako aj v súťažiach v zručnosti detí. Zhodnotil aj výsledky Testovanie 5, 
Testovanie 9.  
Ďalej informoval o práve prebiehajúcich  lyžiarskych výcvikoch žiakov 4. a 7. ročníka. 
Pochválil žiakov a vyučujúce, ktorí nacvičili a v predvianočnom období pre verejnosť predviedli 
predstavenie Popoluška. Taktiež spomenul deti s p. uč. Plevovou, ktoré nainštalovali adventný 
veniec v parku pred obecným úradom. 
Konštatoval, že spolupráca medzi obcou a školou je na vysokej úrovni. 

 
3. O výsledku hospodárenia za rok 2017 informovala p. ekonómka Karaková. K 31.12.2017 škola 

nemá neuhradené faktúry. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2017 je prílohou tejto zápisnice. 
Všetky faktúry, objednávky a zmluvy sú zverejňované na šk. webe. 
 

4. K rozpočtu na rok 2018 sa vyjadril p. riaditeľ Škraban. Originálne kompetencie obce – ŠJ majú 
schválený rozpočet 2018 takmer v požadovanej výške. V prípade ŠKD došlo k zmene metodiky 
výpočtu rozpočtu, čo obec zatiaľ pre ŠKD nezohľadnila a rozpočet zostavila na základe už 
neplatnej metodiky. Týmto v ňom chýba niekoľko tisíc eur. Škola však má prísľub od obecného 
zastupiteľstva, že v roku 2018 dôjde k rozpočtovej zmene a rozpočet ŠKD bude upravený. 
Rozpočet prenesených kompetencií – ZŠ - je  zverejnený na stránke MŠ SR. 
Medzi aktivity plánované realizovať do konca šk. roku p. riaditeľ uviedol najmä: 

 uskutočniť 5. ročník hádzanárskeho turnaja veteránov - Memoriál Miloša Kupca, 

 inovovať detské ihrisko v areáli školy (doskokové plochy a nové prvky), tak aby 
zodpovedalo príslušným bezpečnostným normám, 

 modernizovať školskú žiacku kuchynku, ktorá je už v absolútne nevyhovujúcom stave, 

 zrealizovať dokončovacie práce v telocvični, najmä počas prázdnin (drobné murárske 
práce a maľovanie). 

 
5. Diskusia a rôzne 

a) Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 14.04.2018 v sobotu. 
b) Škola v prírode pre žiakov 2. ročníka je plánovaná v Jedľových Kostoľanoch v Pohronskom 

Inovci s využitím štátnej dotácie vo výške 100,00€ na žiaka. Napriek tomu si menšiu časť 
(najmä dopravu) budú musieť dofinancovať rodičia. 



6. Uznesenie: 
Rada školy berie na vedomie: 
1. informáciu o vých. – vzdel. činnosti za 1. polrok  šk. roku 2017/2018 
2. informáciu o analýze hospodárenia za rok 2017 
3. vyjadrenie RŠ k rozpočtu na rok 2018 

              
               
 
 
 
 
Zapísala: Miroslava Karaková 
 
Overovateľ:  Richard Kluvanec 
 
 
 
 
 
Nirianske Rudno 13.02.2018 
 


