
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno dňa 27.06.2017 
 
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  šk. rok 2016/2017 
3. analýza hospodárenia v kalendárnom roku 2017 
4. ŠkVP, iŠkVP, výchovný plán na šk. rok 2017/2018 
5. pripravované personálne zmeny v šk. roku 2017/2018 
6. činnosť počas prázdnin 
7. diskusia a rôzne 
8. uznesenie 

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

Karaková, za overovateľku Mgr. Mokrá. 
Kontrola uznesenia – z predchádzajúceho zasadnutia Rady školy nebolo prijaté žiadne 
ukladacie uznesenie. 

 
2. Mgr. Škraban informoval o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok  2016/2017. Zhrnul 

najvýznamnejšie výsledky žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach, tak vo vedomostných, 
ako aj v súťažiach v zručnosti detí. Zhodnotil aj výsledky Testovanie 9, Testovanie 5. 
 
Ďalej informoval o zápise detí do prvého ročníka dňa 08.04.2017 – 36 detí sa zúčastnilo, 8 
z nich má doklad povinnej šk. dochádzky, 1 dieťa sa vracia z pobytu v zahraničí. Takže do 
prvého ročníka nastúpi 29 žiakov. 
 

 
3. O hospodárení s finančnými prostriedkami  za rok 2017 (k 27.06.2017) informovala p. 

ekonómka Karaková a p. riaditeľ Škraban.  Informovali  o poddimenzovanom mzdovom 
rozpočte, o zvýšenom nenormatívnom rozpočte na výmenu radiátorov, opravu strechy 
a výmenu kotolne a o rozpočte na zakúpenie učebníc – prvouka pre 2. ročník. 

 
4. p. riaditeľ ďalej informoval o zmenách, ktoré obsahuje Inovovaný školský vzdelávací program 

– zrušenie povinnosti 2. cudzieho jazyka od 7. ročníka. Žiaci mali na výber z dvoch možnosti – 
nemecký jazyk alebo tvorivé myslenie. 
 
- v  9. roč. pribudne 1 vyučovacia hodina dejepisu 
- od 3. roč. sa bude  Pracovné vyučovanie 

 
5. Personálne zmeny – do dôchodku odchádzajú Ing. Daniela Valentová – vyuč. ANJ, Mgr. Matej 

Zetocha – vyuč. FYZ. Na ich miesto nastúpi Mgr. Marcela Nechalová (ANJ), Mgr. Mária Olejková 
(FYZ). 

                
 

 
                
 



6. P. riaditeľ informoval o prácach, ktoré budú prebiehať v čase letných prázdnin. Prebehne 
spomínaná oprava strechy na starom pavilóne, výmena radiátorov v novom pavilóne 
a rekonštrukcia kotolne. 

 
7. V diskusii sa Ing. Belanec opýtal ako je možné, že škola má stále problémy so mzdových 

normatívom. p. riaditeľ mu odpovedal, že ide o nespravodlivé prideľovanie normatívov, že 
naša škola už dlhodobo patrí k tým, ktoré majú hraničné počty žiakov a netýka sa jej zvýšený 
normatív ako v okolitých školách. Škola býva dofinancovaná formou tzv. dohodovacieho 
konania,  ktoré v tomto roku 2017 ešte neprebehlo. 
 
 

8. Uznesenie: 
Rada školy berie na vedomie: 
1. informáciu o vých. – vzdel. činnosti šk. rok 2016/2017 
2. informáciu o analýze hospodárenia za rok 2017 
3. informáciu o prácach plánovaných  na letné prázdniny 

 
Rada školy prerokovala: 
1. Školský vzdelávací program a inovovaný šk. vzdelávací program              

               
 
 
 
 
Zapísala: Miroslava Karaková 
 
Overovateľ:  Mgr. Jana Morká 
 
 
 
 
 
Nirianske Rudno 27.06.2017 
 


