
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno 

dňa 19.09.2016 

 

Prítomní: 

  Mgr. Jana Mokrá 

 Ing. Ľuboš Hronec 

 Ing. Peter Rambala 

 Ing. Ľuboš Belanec 

 p. Milan Kútny 

 Ing. Ivana Ondrejičková 

 p. Richard Kluvanec 

 p. Miroslava Karaková 

 p. Miroslava Štefáková 

 Mgr.  Alena Iliašová 

Neprítomný: 

 Ing. Róbert Kluvanec  

Hosť: Mgr. Martin Škraban, riaditeľ ZŠ 

 

Program: 

1. Privítanie, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

2. Voľba predsedu a podpredsedu RŠ 

3. Schválenie Štatútu rady školy 

4. Správa o vých.-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016 

5. Predbežný plán činnosti na šk. rok 2016/17 

6. Dôležité aktuálne zmeny v našej ZŠ a šk. legislatíve 

7. Prerokovanie ŠkVP a iŠkVP pre ISCED I a ISCED II 

8. Prerokovanie výchovného programu ŠKD 

9. Prerokovanie Školského poriadku 

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

 

1. Prítomných privítal pán riaditeľ Mgr. Martin Škraban,   za zapisovateľku bola zvolená 

Mgr. Mokrá, overovateľ Ing. Belanec 

2. P. riaditeľ zhrnul pre informáciu prítomných základné povinnosti predsedu rady školy. Po 

krátkej diskusii medzi členmi rady školy navrhol p. Milan Kútny za predsedu RŠ zástupcu 

rodičov - p. Ing. Ľuboša Belanca, ktorý s návrhom súhlasil. V následnom verejnom hlasovaní 

získal 9 hlasov prítomných členov RŠ, jeden člen sa hlasovania zdržal. Za podpredsedu 



navrhla p. Miroslava Karaková zástupcu ped. zamestnancov Mgr. Janu Mokrú. Táto 

s návrhom súhlasila a vo verejnom hlasovaní získala taktiež 9 hlasov prítomných členov RŠ, 

jeden člen sa hlasovania zdržal. 

3. P. Mgr. Škraban oboznámil členov s návrhom Štatútu rady školy. Podrobnejšie oboznámil 

o spôsobe a podmienkach voľby riaditeľa školy. Štatút rady školy bol v hlasovaní jednohlasne 

schválený v podobe v akej bol prednesený, bez námietok a bez doplňujúcich návrhov. 

4. P. riaditeľ Škraban informoval o výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok. Školu 

navštevovalo 351 žiakov + 2 v zahraničí.  ŠKD navštevovalo 105 žiakov. Pedagogická 

odbornosť na 1. stupni bola 100%, na 2. stupni  96%. Vyzdvihol úspechy našej školy a našich 

žiakov vo vedomostných a športových súťažiach, plavecký výcvik,  zhodnotil lyžiarsky výcvik, 

ktorý sa konal prvýkrát pobytovou formou v Malej Lúčivnej a Školu v prírode v tom istom 

zariadení. Zhodnotil testovanie 9,testovanie 5 s výbornými výsledkami. Zmienil sa o Výročnej 

akadémii školy. Kladne hodnotil spoluprácu školy s Obecným úradom. Spomenul technické 

úpravy v budove školy – podlahy, osvetlenie, interaktívne tabule v učebniach a započatie 

výstavby nového multifunkčného ihriska. 

5. P. riaditeľ Škraban predniesol predbežný plán činnosti školy na školský rok 2016/17. V tomto 

školskom roku sa v našej škole vzdeláva 326 žiakov a traja v zahraničí. Fyzika a chémia sa 

bude vyučovať v obnovenej učebni, ktorá ešte čaká na definitívne dokončenia. 

6. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, do dôchodku odišla p. uč. Halmová, z MD sa vrátila p. 

uč. Kluvancová, odišla p. uč. Fabiánová, ktorá bola zastupujúca učiteľka počas MD. Do ŠKD 

bola prijatá p. vychovávateľka Pilátová.  

7. P. riaditeľ Škraban oboznámil členov s ŠkVP a iŠkVP pre ISCED l aj pre ISCED ll. Všetky 

vzdelávacie programy boli členmi RŠ prerokované. Otázky zazneli najmä na vyučovanie 2. 

cudzieho jazyka v 7. ročníku podľa iŠkVP a zmeny, ktoré s tým súvisia. P. riaditeľ vysvetlil 

možnosť vyučovania 2. CJ od 7. roč. ako povinne voliteľného v alternatíve s iným predmetom 

(predmetmi). 

8. Činnosť  ŠKD sa bude uskutočňovať  v troch oddeleniach. ŠKD vzhľadom na vysoký počet 

žiakov bude posilnený učiteľmi z 1. stupňa v najfrekventovanejšom čase. 

9. Členovia RŠ boli oboznámení so Školským poriadkom, ktorý je verejne prístupný aj na 

webovej stránke školy a rodičia sa s ním podrobne oboznámia na plenárnom ZRPŠ. 

10. P. riaditeľ oboznámil členov s problémom zatekania strechy na starej budove školy, ktorý je 

momentálne dočasne vyriešený ale určite v horizonte 1 -3 rokov bude potrebná oprava. 

P. Ondrejičková sa zaujímala o aktivity ohľadne šikanovania a drogovej prevencie na školách, 

p. riaditeľ  informoval v tejto súvislosti o spolupráci s Políciou SR, s pani preventistoku kpt. 

Ing. Preťovou, RÚVZ v Prievidzi a súkr. edukačnou spoločnosťou MP education, ktorí 

organizujú prednášky a aktivity zamerané na danú problematiku. P. Ondrejičková sa 

zaujímala aj o sumu 3,32 eur, ktorá predstavuje mesačný príspevok za ŠKD. Zároveň členovia 

navrhli zvýšenie tohto príspevku na prerokovanie v zastupiteľstve OcÚ. 

 

 

11. Návrh na uznesenie: 

Rada školy schvaľuje: 

1. Ing. Ľuboša Belanca za predsedu Rady školy 

2. Mgr. Janu Mokrú za podpredsedu Rady školy 



 Rada školy berie na vedomie: 

1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016  

2. Plán činnosti na šk. rok 2016/2017 

3.  Informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení  

4. Informáciu o materiálno-technickom zabezpečení  

Rada škola prerokovala:  

1. ŠkVP a iŠkVP pre ISCED I a ISCED II 

2. Výchovný program ŠKD 

 

Rada škola odporúča:  

1. Zvýšenie mesačného poplatku za ŠKD a jeho prípadné schválenie OZ 

 

 

Zapísala: Mgr. Jana Mokrá 

 

Overil: Ing. Ľuboš Belanec 

 

 

Ing. Ľuboš Belanec, predseda RŠ: 

 

 

Robert Štrbák, starosta obce: 

 

 

 

 

V Nitrianskom Rudne 19. 09. 2016 

 

 

 

Prílohy: 

1. kópia výpisu z uznesenia OcÚ, kde delegoval poslancov OZ do rady školy 

2. zápisnica z voľby rodičov do rady školy 

3. zápisnica z voľby pedagogických zamestnancov do rady školy 

4. zápisnica z voľby nepedagogických zamestnancov do rady školy 

 

 


