
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nitrianske Rudno dňa 31.01.2017 
 
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 1. polrok šk. roku 2016/2017 
3. analýza hospodárenia v kalendárnom roku 2016 
4. predbežný rozpočet a aktivity plánované na rok 2017 
5. diskusia a rôzne 
6. uznesenie 

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

Karaková, za overovateľa Ing. Kluvanec. 
Kontrola uznesenia – dňa 14.12.2016 prebehla voľba riaditeľa školy. Zvolený a následne 
zriaďovateľom vymenovaný bol Mgr. Martin Škraban. 
Mgr. Škraban poďakoval členom Rady školy za podporu a úspešné výberové konanie. 

 
2. Mgr. Škraban informoval o výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok šk. roku  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 5, 
Komparo 8, Komparo 9. Vysoko pozitívne hodnotil najmä výsledok v celoslovenskom 
Testovaní 5-2016 a tiež v Kompare 9, nakoľko v oboch dosiahli žiaci vysoko nadpriemerné 
výsledky. 
Ďalej informoval o práve prebiehajúcich chrípkových prázdninách (30.01.-02.02.2017) a 
uskutočnenom lyžiarskom výcviku (23.01.-27.01.2017), ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov. 
Pochválil žiakov a vyučujúce, ktorí nacvičili a v predvianočnom období pre verejnosť 
predviedli predstavenie Perinbaba. Taktiež spomenul deti s p. uč. Plevovou, ktoré 
nainštalovali adventný veniec v parku pred obecným úradom. 
Konštatoval, že spolupráca medzi obcou a školou je na vysokej úrovni. 
 

 
3. O výsledku hospodárenia za rok 2016 informovala p. ekonómka Karaková. K 31.12.2016 škola 

nemá neuhradené faktúry. Plnenie a čerpanie rozpočtu za rok 2016 je prílohou tejto 
zápisnice. 
 

4. K rozpočtu na rok 2017 sa vyjadril p. riaditeľ Škraban. Originálne kompetencie obce – ŠJ 
a ŠKD majú schválený rozpočet 2017 takmer v požadovanej výške. Rozpočet prenesených 
kompetencií – ZŠ - je  zverejnený na stránke MŠ SR od 28.01.2017. 

 
5. Diskusia a rôzne 

                
a) Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 08.04.2017 v sobotu. 

 
b) Škola v prírode pre žiakov 2. ročníka je plánovaná na máj 2017 v Belušských Slatinách. 

Okrem triednych p. učiteliek budú robiť ped. sprievod aj 2 p. vychovávateľky 
 
c) Projekty, do ktorých sa škola zvažuje v roku 2017 zapojiť : 



 
- MŠ SR vyhlásilo Europrojekt na asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov 
- Min. pôdohospodárstva SR  vyhlásilo Europrojekt na budovanie a technické vybavenie 

technických a odborných učební,,, 
- nadácia EKOPOLIS – Slovnaft – projekt na vybudovanie zelenej učebne v prírode s altánkom 

 
 

6. Uznesenie: 
Rada školy berie na vedomie: 
1. informáciu o vých. – vzdel. činnosti za 1. polrok  šk. roku 2016/2017 
2. informáciu o analýze hospodárenia za rok 2016 
3. vyjadrenie RŠ k rozpočtu na rok 2017 
4. informácie o pripravovaných projektoch 

              
               
 
 
 
 
Zapísala: Miroslava Karaková 
 
Overovateľ:  Ing. Róbert Kluvanec 
 
 
 
 
 
Nirianske Rudno 31.01.2017 
 


