Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 12. septembra 2018.
Prítomní: Mgr. Zuzana Krajčírová, p. Robert Keresztes Ing. Jozef Rončkevič, Mgr. Darina
Vašková, MUDr. Renáta Varga, p. Mária Világiová, Ing. Tibor Duducz, , Mgr. Stanislava
Suroviaková, p. Katarína Záhumenská, Mgr. Gabriela Horváthová, JUDr. Ondrej Chrena
Neprítomní: Hosť: Mgr. Magdaléna Vajasová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Zmeny v zložení Rady školy
4. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
6. Koncepčný zámer rozvoja školy
7. Vnútorný poriadok školy
8. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu
9. Diskusia
10. Záver
Body č. 1 a 2:
Predsedníčka RŠ Mgr. Krajčírová otvorila zasadnutie RŠ, všetkých privítala a určila
zapisovateľa (Mgr. Suroviaková).
Bod č. 3:
Mgr. Krajčírová informovala o zmenách v zložení RŠ – došlo k trom zmenám,
členmi RŠ za rodičov sa (voľbami do RŠ, ktoré prebehli v máji 2018) stali
Mgr.Gabriela Horváthová, p. Katarína Záhumenská a JUDr. Ondrej Chrena
(kooptovaný). Noví členovia sa sami predstavili.
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Bod č. 4:
P. riaditeľka informovala RŠ o Návrhu školského vzdelávacieho programu a
výchovného programu, zdôraznila inovovaný Štátny vzdelávací program – ktorý sa
v tomto školskom roku týka 4. ročníka a 8. ročníka, informovala teda o zmenách
v Školskom vzdelávacom programe, ktoré sa vykonali v súlade so Štátnym vzdel.
programom.
Na 1. stupni sa vo vzdelávacom procese posilnili predmety ANJ a SJL.
Na 2. stupni sa posilnila MAT a DEJ (7. roč. a 9.A).
Každý sa cítil byť dostatočne informovaný.
Bod č. 5:
V tomto bode p. riaditeľka dôsledne informovala členov RŠ o výchovno-vzdelávacej
činnosti a výsledkoch školy za škols. rok 2017/18 (vzdelávanie žiakov, dochádzka,
správanie, vzdelávanie pedagógov, počty asistentov, detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, počty zapísaných detí do 1. roč., výsledky T5 a T9, súťaže,
aktivity, kultúr. programy, exkurzie, študijný pobyt v Anglicku, LVK, škola v prírode,
enviromentálna výchova, ....), informovala o dotáciách z mesta a dotáciách zo
štátneho rozpočtu a o ich využití.
Členovia RŠ dostali priestor položiť otázky, bližšie sa informovať. Všetci sa cítili byť
dostatočne informovaní. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti je k dispozícii
v riaditeľni školy, aj o tejto skutočnosti boli všetci členovia RŠ poučení.

Bod č. 6:
Koncepčný zámer rozvoja školy – je rozpracovaný do 7 oblastí.
P. riaditeľka nás oboznámila so základnými zámermi – zážitkové učenie, výchova
k rešpektu a tolerancii, zodpovednosti, pohotovosti, k nenásilnému riešeniu
konfliktov, sebaúcte, sebahodnoteniu, empatii, k rozvíjaniu komunikácie, ľudských
vzťahov, ... a i.
Bod č. 7:
Riaditeľka školy prerokovala s RŠ Vnútorný poriadok školy.
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Bod č. 8:
P. riaditeľka nás informovala o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu (počty žiakov – celkovo, 1. ročník, 1.
stupeň, 2. stupeň, počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov, počty
zamestnancov, ktorí sa v tomto školskom roku vzdelávajú, počty stravníkov, tried,
odborných učební, počítačov a notebookov, interaktívnych tabúľ, dataprojektorov,
...). Informovala aj o využívaní zápasníckej haly školou či o plánovaných obnovách,
opravách, rekonštrukciách.

Bod č. 9, diskusia :
Členovia RŠ sa informovali o zbere papiera (termíny a časy odovzdávania papiera,
spôsob separácie a balenia – kartóny baliť zvlášť). Odznela prosba k triednym
dôverníkom, aby motivovali rodičov vo svojich triedach, aby deti odovzdávali papier,
pretože škola sa zapojila do súťaže.
Člen RŠ JUDr. Chrena na záver upozornil členov RŠ, že ak je člen RŠ zamestnancom
školy, nemôže byť členom RŠ za rodičov. To sa týkalo Mgr. Horváthovej.
(p.Horváthová v čase voľby do RŠ nebola zamestnankyňou ZŠ Mateja Bela, to sa
však medzičasom zmenilo.)
Bod č. 10:
Pani predsedníčka RŠ Mgr. Zuzana Krajčírová poďakovala všetkým za účasť a
ukončila zasadnutie RŠ.

V Šamoríne

Vypracovala: Mgr. Suroviaková

24.9.2018

Príloha:
Uznesenia zo zasadnutia RŠ
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