Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 3. októbra 2019.
Prítomní: Mgr. Zuzana Krajčírová, Ing. Jozef Rončkevič, JUDr. Ondrej Chrena, Mgr. Darina
Vašková, p. Mária Világiová , Mgr. Stanislava Suroviaková, p. Katarína Záhumenská,
Mgr.Balheimová, Bc. Brňák
Neprítomní: MUDr. Varga, Ing. Duducz
Hosť: Mgr. Magdaléna Vajasová, riaditeľka školy

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa
Kontrola uznesení
Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v škols. r. 2018/19
5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. r. 2019/20
6. Oboznámenie členov RŠ s personálnym obsadením školy a stavom počtu žiakov
v šk. r. 2019/20
7. Oboznámenie členov RŠ s Plánom práce školy na šk. r.. 2019/20
8. Oboznámenie členov RŠ so Školským vzdelávacím programom na šk. r. 2019/20
9. Oboznámenie členov RŠ s Vnútorným poriadkom školy
10. Aktuálne problémy školy
11. Rôzne – diskusia
12. Uznesenia
13. Záver

1. a 2. bod - Otvorenie a určenie zapisovateľa
Predsedníčka RŠ Mgr. Krajčírová otvorila prvé zasadnutie RŠ v školskom roku, privítala členov
a hosťa a určila zapisovateľa (Mgr. Suroviakovú).
Prítomní jednohlasne schválili PROGRAM ZASADNUTIA.

3. bod – Kontrola uznesení
Z posledného zasadnutia RŠ nám nevyplynuli žiadne kontroly uznesení.
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4. bod – Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy v škols. r. 2018/19
P. riaditeľka nás oboznámila s najdôležitejšími bodmi zo Závereč. hodnotiacej správy za škols.
r. 2018/19, členovia RŠ mali priestor položiť akékoľvek otázky týkajúce sa hodnotiacej
správy. Najviac sa zaujímali o výsledky TESTOVANIA 5 a TESTOVANIA 9.
Správa obsahuje všetky náležitosti – údaje o počte žiakov, počte zapísaných do 1. ročníka,
úspešnosť v prijímacích skúškach, úspešnosť v T5 a T9, údaje o výsledkoch hodnotenia a
klasifikácie žiakov – prospech, správanie, dochádzka, údaje o počte zamestnancov,
odbornosti, ďalšom vzdelávaní sa pedagógov, údaje o aktivitách a prezentácii školy na
verejnosti, súťažiach, exkurziách, aktivitách ŠKD, kultúrnych podujatiach, projektoch,
materiálno-technických podmienkach školy, údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacej činnosti školy, plnenie cieľov školy.
Členovia RŠ boli oboznámení s konkrétnymi číslami, aktivitami, výsledkami ...

5. bod – Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. r. 2019/20
P. riaditeľka informovala o počtoch žiakov (pokles o 4 žiakov) na 1. a 2. stupni, počtoch
pedagógov kvalifikovaných a nekvalifikovaných, o počtoch vzdelávajúcich sa učiteľov,
stravníkov v ŠJ, počtoch učební/tried/telocviční, počtoch interaktívnych tabúľ, tabletov,
tlačiarní, notebookov ale aj o nutných opravách, ktoré školu čakajú v tomto školskom roku
(oprava príjazdovej cesty zo Školskej ulice, výmena svietidiel v triedach, náter okien,
rekonštrukcia hygienických zariadení v prístavbe školy).
6. Oboznámenie členov RŠ s personálnym obsadením školy a stavom počtu žiakov
v šk. r. 2019/20
O údajoch k tomuto bodu informovala p. riaditeľka už v bode č. 5.
7. Oboznámenie členov RŠ s plánom práce školy na šk. r.. 2019/20
Členovia RŠ boli oboznámení s plánom práce školy na tento školský rok ( súťaže, krúžky, LVK,
plavecký kurz, škola v prírode, projekty, besedy a iné ).
8. Oboznámenie členov RŠ so školským vzdelávacím programom na šk. r. 2019/20
P. r. oboznámila členov RŠ so zmenami v Školskom vzdelávacom programe (ako sú rozdelené
disponibilné vyučovacie hodiny, napr. nemecký jazyk v 7. ročníku, informatika v 9. ročníku
a i. ).
9. Oboznámenie členov RŠ s Vnútorným poriadkom školy
Vo vnútornom poriadku školy nedošlo oproti minulému školskému roku ku žiadnym
zmenám.
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10. a 11. bod - Aktuálne problémy školy a rôzne – diskusia
Diskusia prebiehala priebežne počas predchádzajúcich bodov, členovia RŠ , pokiaľ mali
záujem, položili otázky v priebehu celého zasadania RŠ.

12. Uznesenia
Viď. príloha.
13. Záver
Predsedníčka RŠ Mgr. Krajčírová poďakovala pani riaditeľke a členom RŠ za účasť a ukončila
zasadnutie RŠ.

Šamorín 17.10.2019

Zapísala:
Mgr. Suroviaková

PRÍLOHY: Uznesenia zo zasadnutia RŠ dňa 3.10.2019
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