
Základná škola kráľa Svätopluka, Nitra 

 

Správa o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020 

 

1. Zloženie rady školy 
 

Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 
Ing. Eva Kozmanová 

Mgr. Lenka Štefanková 

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 
Mgr. Terézia Bieliková 

Ing. Ľuboš  Šiller 

Ing. Katarína Čičová 

Mgr. Zuzana Gáliková 

 

Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 
Ing. Zita Beňová 

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: 
MUDr. Adriana Filipová 

Ing. Miloslav Hatala 

JUDr. Jana  Berecová-Titková 

PaedDr. Mária  Orságová 

 

2. Zasadnutia rady školy 
 

V školskom roku 2019/2020 zasadala rada školy  2 krát 

 

Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 25.septembra 2019: 
 

Bola prerokovaná a zobraná na vedomie: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2018/2019. Predsedkyňa rady školy informovala 

o činnosti rady školy za uplynulé obdobie formou výročnej správy o činnosti rady školy. Pani 

riaditeľka informovala prítomných o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno- 

vzdelávacieho procesu a personálnych podmienkach v školskom roku 2019/2020. Prerokoval 

sa školský poriadok a schválil sa plán práce rady školy na školský rok 2019/2020.Riaditeľka 

Mgr. Ďurišová vyhodnotila koncepciu rozvoja školy, podala informáciu o využívaní IKT 

v škole, plán elektronickej triednej knihy.  

 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 26.februára 2020:  

 

Riaditeľka Mgr.Ďurišová vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za prvý polrok 

2019/20. Informovala prítomných o návrhu na počty tried v nadchádzajúcom školskom roku- 

18 tried. Ďalej informovala prítomných o návrhu rozpočtu školy na rok 2020.Taktiež podala 

prítomným informáciu o výsledkoch hospodárenia školy za predchádzajúci školský rok. 

Členov rady školy oboznámila s očakávanými investíciami v roku 2020:  

- Oprava dopadových plôch na detskom ihrisku 



- umiestnenie umelých plôch pod preliezky 

- umelá bežecká dráha okolo ihriska 

- ochranné siete okolo ihriska 

- nové parkety v A pavilóne 

 

 

Tretie a štvrté zasadnutie rady školy sa neuskutočnilo kvôli pandémii Covid 19. 

 

 

3. Plnenie plánu práce rady školy 

 

Členovia rady školy v školskom roku 2019/2020 svoju činnosť vykonávali v zmysle 

schváleného Plánu práce rady školy na školský rok 2019/2020 a v súlade s platným Štatútom 

rady školy. 

Rada školy na všetkých zasadnutiach riešila aktuálne problémy školy. Vyjadrovala sa k : 

 Správe o hospodárení školy 

 Plánu práce školy 

 Výchovno-vzdelávacím výsledkom 

 Školskému vzdelávaciemu programu 

 Návrhu rozpočtu na kalendárny rok 

 Materiálno-technickému zabezpečeniu školy 

 Pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu školy 

 Výchovno-vzdelávaciemu procesu 

 Testovaniu 5 

 

 

 

4. Činnosť rady školy a spolupráca s vedením  
 

Členovia rady školy svoju činnosť vykonávali v súlade s platným Štatútom rady školy.  

Na zasadnutia boli zvolávaní pozvánkou, telefonicky a e-mailom. Dôvodom neprítomnosti 

členov rady školy bola neodkladná pracovná záležitosť člena rady školy. Neúčasť bola riadne 

ospravedlnená. Program zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí a dopĺňal sa podľa potreby. 

Zo zasadnutí rady školy sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.  Na každé zasadnutie 

rady školy bola prizvaná riaditeľka školy Mgr. Ďurišová, ktorá sa každého zasadnutia 

pravidelne zúčastňovala. Spolupráca s vedením školy je na veľmi dobrej úrovni.   

 

 

V Nitre dňa:  24.6.2020                Ing . Eva Kozmanová, presedkyňa rady školy  

                     

  


