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Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany 

konaného dňa 22.06.2017. 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Hostia:  PaedDr. Dušan Schut - riaditeľ školy 
 
Program:   
 
1. Otvorenie 
2. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2016 a informácia o rozpočte školy  
            na rok 2017    
3. Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ za školský rok 2016/2017 
4. Informácia o zápise žiakov do 1. ročníka, predloženie návrhov o počte prijímaných       

žiakov. 
5. Analýza VVČ za školský rok 2016/2017. 
6. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení VVP na školský rok 

2017/2018. 
7. Schválenie školského vzdelávacieho programu na šk. rok 2017/2018. 
8. Diskusia  
9. Návrh na uznesenie 
10. Záver 

 
1. Zasadnutie  otvoril  Mgr. Peter Duhaj,  privítal členov  Rady školy a riaditeľa školy.  
  
 
2. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2016 a rozpočet školy na rok 2017. 
Správu o výsledkoch hospodárenia školy predložil riaditeľ školy. Hospodárenie školy bolo 
vyrovnané, kontrolované audítorkou a  bola súčasťou záverečného účtu obce pre rok 2016. 
Členovia Rady školy sa oboznámili s rozpočtom školy na rok 2017, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou rozpočtu obce. Správa bola zobraná na vedomie.  
 
3.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2016/2017. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2016/2017 predložil riaditeľ školy PaedDr. Dušan Schut. Súčasťou správy je aj 
vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy. Správa je vypracovaná zvlášť pre 
základnú školu a materskú školu. Rada školy jednohlasne správu odporučila na schválenie 
obecnému zastupiteľstvu. 
 
 
4. Informácia o zápise žiakov do 1. ročníka. Informáciu o zápise žiakov do 1. ročníka 
predložil riaditeľ školy. Dňa 8.4. 2017 sa uskutočnil v priestoroch ZŠ zápis žiakov do 1. 
ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018. Celkovo bolo zapísaných 44 detí, 
riaditeľ školy na základe výsledkov zápisu vydal  39 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do 1. 
ročníka, na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklad povinnej školskej dochádzky 
o jeden školský rok riaditeľ školy vydal 4 rozhodnutia o odklade, 1 žiak je v riešení 
v spolupráci so zákonným zástupcom, detskou psychiatričkou a CŠPPP v Prievidzi. 
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V tomto bode riaditeľ školy zároveň predložil  návrhy na počty prijímaných žiakov pre 
školský rok 2017/2018. 
Informácia bola členmi Rady školy zobraná na vedomie. Návrh na počet prijímaných žiakov 
pre školský 2017/2018  bol týmto schválený. 
 
5. 
 V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnú školu 245 žiakov, z toho  8 žiaci 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / začlenení žiaci /. Celkový počet tried 
bol 13 – 8 tried na 1. stupni  a 5 tried na 2. stupni ZŠ . 
V školskom roku 2016/2017 prospeli všetci žiaci. Na konci školského roka boli udelené 2 
napomenutia triednym učiteľom, 5  pokarhaní triednym učiteľom a 1 pokarhanie  riaditeľom 
školy. Znížená známka zo správania na 2. stupeň bola udelená 1 žiakovi. 
Potešiteľný je ale počet pochvál – 62 žiakov obdržalo pochvalu od triedneho učiteľa 
a riaditeľ školy udelil 33 žiakom pochvalu od riaditeľa školy. Pochvaly boli udelené za 
výborný prospech, dochádzku a správanie, ale predovšetkým za úspechy žiakov 
v školských, okresných, krajských a celoslovenských kolách vedomostných súťaží 
a olympiád a v športových súťažiach. 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 17 učiteľov, 2 vychovávateľky a 1 kňaz.. 
Naša škola sa tak ako po minulé roky aj v tomto školskom roku zaradila medzi najlepšie 
školy Prievidzského okresu a vo vzdelávacom procese neochvejne patrí  medzi TOP školy 
na hornej Nitre. Potvrdzuje to Testovanie piatakov a deviatakov i umiestnenia žiakov 
v rôznych súťažiach. V Testovaní 5. ročníka z matematiky mali naši žiaci výsledky o 16,5 % 
lepšie ako celoslovenský priemer, zo slovenského jazyka a literatúry boli tieto výsledky  
skoro o 10%  lepšie ako celoslovenský priemer, v Testovaní žiakov 9. ročníka naši deviataci 
dosiahli veľmi pekné  výsledky – v slovenskom jazyku dosiahli výsledky o 4,9% lepšie ako 
celoslovenský priemer,  ale v matematike  zahviezdili ešte viac  - dosiahli o 11,7% lepšie 
výsledky ako bol priemer na Slovensku, čo znamená, že naši deviataci dosiahli štvrté 
najlepšie výsledky zo všetkých 25 plnoorganizovaných škôl v Prievidzskom okrese a ocitli 
sme sa medzi najlepšími 20-timi školami v Trenčianskom kraji. 
Vynikajúce výsledky dosiahli žiaci školy v okresných, krajských a celoslovenských 
predmetových súťažiach a olympiádach, mnohí sa umiestnili na prvých miestach v rámci 
okresu, Trenčianskeho kraja  ale aj celého Slovenska. Veľká väčšina žiakov, ktorí sa 
zúčastnili súťaží a olympiád sa stali úspešnými riešiteľmi týchto súťaží. 
 
 
6.  Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 predložil riaditeľ školy, táto bola radou 
školy zobratá na vedomie. 
 
 
7.  Schválenie nového školského vzdelávacieho programu a výchovného programu na 
školský rok 2017/2018. Na zasadnutí  Rady  školy bol riaditeľom školy predložený na 
schválenie Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ / osobitne za ZŠ a MŠ a ŠKD  / na školský 
rok 2017/2018. V rámci tohto programu boli objasnené  základné body ako aj priority 
v oblasti výchovy a vzdelávania .  Rada školy prerokovala revidovaný školský vzdelávací 
program materskej školy „Dieťa sa hrá a spoznáva svet“  a revidovaný školský vzdelávací 
program základnej školy pod názvom „Per aspera ad astra“. Do týchto programov boli 
zakomponované úlohy vyplývajúce z POP na školský rok 2017/2018.   Radou školy bol 
predložený školský vzdelávací program ZŠ a MŠ a výchovný program ŠKD na školský rok 
2017/2018 jednohlasne schválený. 
 
8. Riaditeľ školy v tomto bode  informoval členov rady o zrealizovaných investíciách 
a prácach. V školskom roku boli kompletne zrekonštruované priestory slúžiace ako malá 
telocvičňa, tak isto náraďovňa, ktorá je súčasťou telocvične. Zakúpené bolo nové didaktické 
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cvičebné náradie pre oblasť telesnej výchovy a športu, tak isto vyriešené uzamknutie 
priestorov náraďovne garážovou bránou. Do tried bol zakúpený sektorový nábytok, nové 
tabule, došlo k obnove počítačovej techniky v PC učebni / 5 ks  PC / a realizovala sa 
výmena pracovných stolov a skriniek v učebni techniky. Zároveň riaditeľ školy informoval 
o pripravovaných rekonštrukčných prácach havarijného stavu kanalizácie v ŠJ počas letných 
prázdnin, v marci a júni  bol vypracovaný Projekt Fyzikálnej učebne.  
Činnosť MŠ počas letných prázdnin je zabezpečená prvý týždeň. Ďalšia prevádzka už nie je  
možná, nakoľko budú musieť byť realizované rekonštrukčné práce v interiéri ŠJ.  
 
 
 
 
9. Rada školy prijala tieto uznesenia: 

 
   

Uznesenie č.1/2017 
Rada školy berie na vedomie Správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2016  a 
informácie o rozpočte školy na rok 2017, o zápise žiakov do 1. ročníka na školský 
rok 2017/2018 a o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení VVP na 
školský rok 2017/2018.  

 
Uznesenie č.2/2017 
Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2016/2017 a odporúča ju na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu. 

 
 Uznesenie č.3/2017 
 Rada školy schvaľuje Školské vzdelávacie programy ZŠ a MŠ a výchovný program 

ŠKD pre školský rok 2017/2018.  
 
  
      Hlasovanie:  za - 6,  proti - 0,  zdržal sa - 0 
 
Zasadnutie ukončil Mgr. Peter Duhaj, poďakoval prítomným za účasť zasadnutí. 
 
Schválené materiály sú uložené u riaditeľa školy a na webovom sídle školy. 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Peter Duhaj 


