
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno dňa 28.09.2017 
 
Prítomní: 
Mgr. Jana Mokrá – za ped. zamestnancov 
Mgr.  Alena Iliašová – za ped. zamestnancov 
p. Miroslava Karaková – za neped. zamestnancov 
Ing. Ľuboš Belanec – za rodičov 
Ing. Ivana Ondrejičková – za rodičov 
p. Richard Kluvanec – za rodičov 
p. Miroslava Štefáková – za rodičov 

Ospravedlnení: 
Ing. Róbert Kluvanec – za zriaďovateľa 
Ing. Ľuboš Hronec – za zriaďovateľa 
Ing. Peter Rambala – za zriaďovateľa 
p. Milan Kútny – za zriaďovateľa 

Hosť: Mgr. Martin Škraban, riaditeľ ZŠ 
 

Program: 
1. privítanie, voľba overovateľa a zapisovateľa zápisnice, kontrola uznesenia  
2. správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (v zmysle vyhlášky MŠ 

SR č. 9/2006 Z. z.) za šk. rok 2016/2017, 
3. počty prijímaných žiakov a počty tried, 
4. informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu v šk. roku 2017/2018 
5. návrh školských vzdelávacích programov a výchovného programu pre šk. rok 2017/2018 
6. priebežná analýza  hospodárenia v kalendárnom roku 2017 
7. koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia na roky 2017/2018 a 2018/2019 
8. rôzne a diskusia 
9. uznesenie 

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

Karaková, za overovateľa p. Richard Kluvanec. 
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 v zmysle 

vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. Hodnotiaca správa bude do 30.10.2017 odovzdaná 
zriaďovateľovi a po prerokovaní v zastupiteľstve obce zverejnená na webovom sídle školy. 
 

3. Ďalej informoval o počte prijatých žiakov do 1. ročníka – 29 detí + 2 zahraniční žiaci. Do 
5. ročníka prišli 4 žiaci zo ZŠ Liešťany a 1 žiak zo ZŠ Brezolupy. Celkový počet tried je 18 
a celkový počet žiakov 326. 
 

4. P. Škraban informoval o pedagogicko-organizačnom a technickom zabezpečení školy.  
Počas letných prázdnin boli tri triedy I. st. vybavené novými skriňami, takže už vo všetkých  
triedach  1. – 4. ročníka je nový nábytok. 
Triedy II. st. ZŠ sa budú postupne vybavovať počítačmi – kvôli internetovej žiackej knižke 
a internetovej triednej knihe. 
Počas letných prázdnin boli vykonané práce: 



 výmena radiátorov v novom pavilóne ZŠ, montáž termoregulačných ventilov na 
radiátoroch v starom pavilóne ZŠ, 

 oprava strechy na starej budove ZŠ (pokrytie plechom), 

 odstránil sa havarijný stav kotolne, výmenou plynovej kotolne, ktorá vykuruje starý 
pavilón, nový pavilón a prístavbu ZŠ. 

Do druhého kola postúpil Projekt na vybavenie odborných učební podaný ešte v minulom šk. 
roku cez výzvu Ministerstva hospodárstva SR. 
Ďalej informoval členov Rady školy, že vyučovací proces je zabezpečovaný takmer so 100%  
odbornosťou učiteľov. Neodborne sa vyučuje Občianska náuka. 

 
5. Návrh školských vzdelávacích programov a výchovného programu pre šk. rok 2017/2018. 

Inovované vzdelávacie programy sú od tohto šk. roku zavedené pre 1. – 3. ročník a pre 5. – 7. 
ročník. 4., 8., a 9. ročník postupujú podľa pôvodných vzdelávacích programov.  
P. riaditeľ  informoval o zmenách, ktoré obsahuje Inovovaný školský vzdelávací program: 

 najvýraznejšou je zrušenie povinnosti 2. cudzieho jazyka od 7. ročníka. Žiaci majú na 
výber z dvoch možností – nemecký jazyk alebo tvorivé myslenie. Predmet tvorivé 
myslenie je novo zavedený a skladá sa z dvoch samostatných zložiek – matematickej 
a jazykovo-literárno-dramatickej. Rodičia súčasných siedmakov o  tom boli 
informovaní v predstihu a už v máji si mali možnosť záväzne zvoliť jeden z predmetov: 
nemecký jazyk alebo tvorivé myslenie. Na nemecký jazyk sa prihlásilo 13 žiakov a na 
tvorivé myslenie 24 žiakov. 

 menšie zmeny nastali aj v časovej dotácii na niektoré vyučovacie hodiny. 

 zásadnejšia zmena na I. stupni – v 3. roč. už vypadla dopravná výchova ako samostatný 
predmet, a nahradila sa zintenzívnením jej využívania ako prierezovej témy. 

 2. zásadnejšia zmena na I. stupni je povinné vytvorenie predmetu pracovné vyučovanie 
v súlade so ŠVP a rámcovými učebnými plánmi. 

 v  9. roč. pribudla 1 vyučovacia hodina dejepisu, čo nesúvisí s plánovanými zmenami 
vo vzdelávacích programoch, ale vyplynula z aktuálnej zmeny v ŠVP aj iŠVP iniciovanej 
samotným ministrom školstva. 

Prítomní boli okrem toho oboznámení aj s ďalšími bodmi školského vzdelávacieho programu 
aj inovovaného šk. vzdelávacieho programu pre oba stupne školy. 
Taktiež boli informovaní aj o výchovnom programe ŠKD. Všetky dokumenty mali prítomní 
členovia Rady školy k dispozícií. 

 
6. O priebežnom hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017 (k 27.06.2017) 

informovala p. ekonómka Karaková a p. riaditeľ Škraban.  Informovali najmä o očakávanej 
úprave rozpočtu na prenesené kompetencie po zbere údajov k 15.09.2017. Rozpočet je 
čerpaný v súlade s plánom čerpania. 

 
7. Koncepčný zámer rozvoja školy na rok 2017/2018 a 2018/2019 

 vychádza, resp. je pokračovaním koncepčného zámeru, ktorý p. riaditeľ predkladal 
členom rady školy na výberovom konaní koncom minulého kalendárneho roku. 

Z najdožitejších bodov, ktoré p. riaditeľ predniesol:  

 pokračovať v primeranej náročnosti na žiakov, s cieľom udržať vysokú úroveň 
vedomostí, ktorú škola a jej žiaci v posledných rokoch preukazujú v certifikovaných 
testovaniach (T-5 a T-9), 

 aj naďalej pokračovať v snahe o individuálny prístup k tým žiakom, ktorí si toto 
vyžadujú, 

 s vysokým počtom integrovaných žiakov – 32 – súvisí potreba obsadiť pozíciu 
špeciálneho pedagóga alebo školského psychológa. Títo žiaci potrebujú individuálny 
prístup a individuálny vzdelávací program prispôsobený ich potrebám, ktoré vyplývajú 



z rôznych vývinových porúch učenia, narušeného správania, komunikačných porúch 
a nedoslýchavosti. 

 udržať vysokú odbornosť vyučovania aj do nasledujúcich šk. rokov, 

 naďalej zabezpečovať vysoký štandard a neustálu modernizáciu materiálno-
technického vybavenia a vyučovacích pomôcok, 

 zapájať sa do dostupných projektov a výziev s cieľom získať financie na ďalší rozvoj, ale 
aj zapojiť žiakov do praktických zmysluplných aktivít rozvíjajúcich ich kreativitu 
a schopnosti. 

 v budúcom roku vybudovať vonkajšiu učebňu – altánok, predovšetkým na zvýšenie 
možností zážitkových foriem vyučovania. 

 investovať do modernizácie polytechnickej učebne (po starom školské dielne) a 
kuchynky pre žiakov. 

Celá koncepcia bola prístupná pre všetkých prítomných a je k nahliadnutiu v riaditeľni 
a zborovni ZŠ.                

 
8. V diskusii sa Mgr. Alena Iliašová opýtala v akom štádiu je už skôr navrhnutá možnosť uskutočniť 

lyžiarsky kurz pre žiakov 4. ročníka. P. Škraban všetkým priblížil možnosti tejto aktivity, ktorá 
bude ponúknutá rodičom žiakov 4. ročníka na najbližšom rodičovskom združení. V prípade 
aspoň ¾ záujmu rodičov bude LVK pre žiakov 4. ročníka zrealizovaný. 
 
Ing. Ondrejíčková sa informovala na zadávanie domácich úloh na prázdniny, predovšetkým na 
II. stupni. Nakoľko po diskusii s niektorými rodičmi sa im zdalo, že ich býva neprimerane veľa. 
P. riaditeľ vysvetlil význam domácich úloh v systéme slovenského školstva a ich stálu potrebu, 
samozrejme v primeranom množstve. Ďalej konštatoval, že najmä na I. stupni to má pod 
kontrolou tr. vyučujúci. Ak majú rodičia pocit, že je úloh naozaj priveľa, najlepšie je to riešiť 
priamo s tr. vyučujúcim. Na II. stupni, kam bola hlavne smerovaná otázka, p. riaditeľ prisľúbil, 
že na pracovnej porade tento podnet zo strany rodičov prednesie a bude ho s príslušnými 
vyučujúcimi riešiť.  
 

9. Uznesenie: 
Rada školy berie na vedomie: 
1. správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (v zmysle vyhlášky 

MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) za šk. rok 2016/2017, 
2. informáciu o analýze hospodárenia za príslušnú časť roka 2017, 
3. informáciu o technickom a pedagogicko-organizačnom zabezpečení šk. roka 2017/2018, 
4. koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2017/2018 a 2018/2019, 
5. vzala na vedomie vyjadrenie riaditeľa školy k diskusnému príspevku o domácich úlohách. 

 
Rada školy prerokovala: 
1. Školský vzdelávací program a inovovaný šk. vzdelávací program  pre ISCED I aj ISCED II. 
2. Výchovný program pre ŠKD.           

               
 
 
 
 
Zapísala: Miroslava Karaková 
 
Overovateľ:  Richard Kluvanec 
 
 



 
Nirianske Rudno 29.09.2017 
 


