Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
dňa 01. marca 2017
Prítomní: Mgr. Zuzana Krajčírová, Ing. Martin Šimurda, Ing. Jozef Rončkievič,
Mária Világiová, Mgr. Darina Vašková, Ing. Tibor Duducz, Robert Keresztes,
Mgr. Adéla Drusková. Ibolya Puhová, Miroslava Šipošová
Neprítomní: MUDr. Renáta Varga
Hostia: Mgr. Magdaléna Vajasová, Mgr. Renáta Bokorová, Mgr. Štefan Vajas.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o šetrení Okresného úradu v Trnava
4. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roku
2016/2017
5. Správa o hospodárení školy za rok 2016
6. Informácia o predpokladanom odhade počtu prijímaných žiakov na školský
rok 2017/2018
7. Aktuálne problémy školy
8. Rôzne – diskusia
9. Uznesenia
10. Záver
K bodu 1.:
Predsedníčka Rady školy Mgr. Zuzana Krajčírová otvorila zasadnutie a privítala
hostí. Rada školy schválila program zasadnutia.
K bodu 2.:
Predsedníčka oboznámila
z predchádzajúceho zasadnutia.
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školy
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K bodu 3.:
Mgr. Vajas oboznámil Radu školy so správou o šetrení Okresného úradu
Trnava, ktorý neodhalil žiadnu protiprávnosť konania Rady školy.
K bodu 4.:
Mgr. Vajasová informovala o výchovno-vzdelávacích výsledkoch
za 1. polrok školského roku 2016/2017 (viď k nahliadnutiu v riaditeľni školy).

školy

K bodu 5.:
Mgr. Vajasová informovala o hospodárení školy v roku 2016 (viď k nahliadnutiu
v riaditeľni školy).
K bodu 6.:
Mgr. Bokorová informovala o predpokladanom počte prijímaných žiakov
do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018. Z materských škôl by malo prísť približne
127 detí.
Mgr. Vajasová oboznámila Radu školy so znížením počtu tried v 2. ročníku zo
šesť na päť tried.

Pani Šipošová sa pýtala na riešenie problému veľkého počtu žiakov v škole
v budúcnosti.
Mgr. Vajas vidí riešenie v neprijatí žiakov z okolitých obcí.
K bodu 7.:
Ing. Šimurda sa pýtal na priebeh vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Mgr. Vajasová informovala Radu školy o vypracovaní plánu kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov.
Ing. Šimurda sa pýtal na zavedenie elektronickej žiackej knižky. Mgr. Vajasová
informovala Radu školy o tom, že v škole sú deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorých rodičia nemajú prístup na internet. Škola zatiaľ na toto nie je
technicky dostatočne vybavená, je nutné preškolenie pedagógov, ktorí musia
zapisovať známky súbežne do klasifikačného hárku, žiackej knižky a elektronickej
žiackej knižky. Zavedenie bude reálne až o dva – tri roky.
Ing. Šimurda sa informoval o možnosti vyučovania maďarského jazyka v škole
formou krúžku. Mgr. Vajasová prisľúbila zistiť záujem o vytvorenie tohto krúžku
u rodičov žiakov.
K bodu 8.:
Ing. Šimurda vyzval riaditeľku školy, aby sa vyjadrila k výroku pána Veresa na
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pani riaditeľka výrok nekomentovala.
Pani Šipošová sa pýtala na možnosti platenia školského klubu formou
bankového prevodu. Pani riaditeľka odpovedala, že to nie je dobré riešenie, pretože
niektorí rodičia by neboli kontrolovateľní.
Pani Šipošová sa pýtala na výskyt drog v škole. Riaditeľka školy odpovedala,
že v škole sa nevyskytli žiadne problémy s drogami.
Pani riaditeľka informovala Radu školy o novom elektronickom vzdelávacom
programe pre žiakov, o ktorom bude informovať rodičov na zasadnutí triednych
dôverníkov.
K bodu 9.:
Uznesenia sú priložené v prílohe
K bodu 10.:
Predsedníčka Rady školy sa poďakovala všetkým za účasť a zasadnutie
ukončila.
Zapísala: Mgr. Darina Vašková

Uznesenia zo zasadnutia Rady školy
Uznesenie č. 1.:
Členovia Rady školy schvaľujú navrhnutý program
Za: 9
Neprítomní: p. Varga a p. Keresztes
Uznesenie č. 2.:
Rada školy berie na vedomie informáciu o šetrení Okresného úradu Trnava
Za: 9
Neprítomní: p. Varga a p. Keresztes
Uznesenie č. 3.:
Rada školy berie na vedomie správu riaditeľky školy o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch za 1. polrok školského roku 2016/2017
Za: 9
Neprítomní: p. Varga a p. Keresztes
Uznesenie č. 4.:
Rada školy berie na vedomie správu pani riaditeľky o hospodárení školy v roku
2016
Za: 9
Neprítomní: p. Varga a p. Keresztes
Uznesenie č. 5.:
Rada školy berie na vedomie informáciu o predpokladanom počte prijímaných
žiakov na školský rok 2017/2018 a o počte tried v 1. ročníku.
Za: 10
Neprítomní: p. Varga

