Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 27. septembra 2017.
Prítomní: Mgr. Zuzana Krajčírová, Ing. Jozef Rončkevič, PharmDr. Miroslava Šípoš, Mgr. Darina
Vašková, MUDr. Renáta Varga, p. Mária Világiová, p. Robert Keresztes, Ing. Tibor Duducz, p. Ibolya
Puhová, Mgr. Stanislava Suroviaková
Neprítomný: Ing. Martin Šimurda
Hosť: Mgr. Magdaléna Vajasová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa.
3. Kontrola uznesení.
4. Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy v školskom roku 2016/2017.
5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018.
6. Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom počtu žiakov
v školskom roku 2017/2018.
7. Oboznámenie členov Rady školy s Plánom práce školy na školský rok 2017/2018.
8. Prerokovanie a schválenie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2017/2018.
9. Aktuálne problémy školy.
10. Rôzne – diskusia.
11. Uznesenia.
12. Záver.
Body č. 1 a 2:
Predsedníčka RŠ Mgr. Krajčírová otvorila zasadnutie RŠ, privítala členov, hostí a určila zapisovateľa
(Mgr. Suroviaková).
Bod č. 3:
Členovia RŠ boli Mgr. Krajčírovou informovaní, že uznesenia zo zasadnutia RŠ dňa 17. mája 2017 sú
splnené. Uznesenie č. 4 zo 17.mája 2017 (žiadosť o riešenie priestorových podmienok ZŠ MB
zriaďovateľom) je v štádiu plnenia a na najbližšie zasadnutie RŠ bude pozvaný pán primátor.
Bod č. 4:
P. riaditeľka Vajasová informovala o obsahu Záverečnej hodnotiacej správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017, ktorú
predkladá zriaďovateľovi školy.
Podrobnejšie informovala o počtoch žiakov, tried a oddelení ŠKD v šk. r. 2016/17, o výsledkoch
TESTOVANIA piatakov a deviatakov (T5 a T9), o dochádzke a výchovno-vzdelávacích výsledkoch, o
celoročnom vzdelávaní sa pedagógov či počte asistentov. Oboznámila nás s aktivitami súvisiacimi
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s prezentovaním našej školy, s projektami (napr. Malá finančná akadémia, Noc H. Ch. Andersena,
laboratórne práce v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo, Bratislava a iné).
Skonštatovala, že boli prijaté opatrenia v súvislosti so štátnou inšpekciou na ZŠ MB (január 2017)
a informovala členov RŠ o následnej kontrole (január 2018).
P. riaditeľka Vajasová vyzdvihla informácie o materiálno-technickom vybavení školy v roku 2016/17,
kapitálových výdavkoch (opravy, nákupy, renovácie), dotáciách zo štátneho rozpočtu, o vzdelávacích
poukazoch (počty a využitie), o príjmoch z 2-percentnej dane a ich využití.
Zdôraznila, že Záverečná hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017 bude po podpísaní primátorom mesta Šamorín
zverejnená na stránke ZŠ Mateja Bela.
Bod č. 5:
P. riaditeľka informovala RŠ o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 ( o. i. aj problematika T5- termín, počet
testovaných skupín, riaditeľské voľno 22.11.2017, doučovanie pre žiakov zo SJL, MAT, ANJ, počty
plánovaných vydávaných obedov v ŠJ, ale aj opravy a nákupy mater.-tech. vybavenia plánované na
najbližšie obdobie).
Člen RŠ p. Rončkevič sa zaujímal o „rozloženie“ žiakov odchádzajúcich z 5., 8. a 9. ročníka (8-ročné
gymnáziá, gymnáziá, SŠ, SOŠ) – bol oboznámený so Štatistikou prijatých žiakov za šk. r. 2016/17.
Bod č. 6:
P. riaditeľka oboznámila členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom počtu žiakov
v školskom roku 2017/2018. Dôležité informácie - počty zapísaných a prijatých žiakov 1.
ročníka, počty všetkých žiakov (konštatovala mierny pokles počtu žiakov oproti minulému šk. roku),
tried, odborných učební, pedagógov, asistentov.
Bod č. 7:
Prítomní členovia RŠ boli oboznámení s Plánom práce školy na školský rok 2017/2018. P. riaditeľka
Vajasová podrobne informovala o obsahu tohto dokumentu a zdôraznila, že ide o otvorený a verejne
prístupný dokument (zverejnený na stránke ZŠ Mateja Bela).
Bod č. 8:
P. riaditeľka oboznámila prítomných o inovovanom Štátnom vzdelávacom programe a o Školskom
vzdelávacom programe, najmä o zmenách, napr. 2. cudzí jazyk – možnosť výberu rodičmi (či chcú
alebo nie vyučovanie 2. cudzieho jazyka v tomto školskom roku), zmena v počte hodín dejepisu,
využitie 3. hodiny dejepisu v 9. ročníku a iné. RŠ tento dokument prerokovala a schválila.
Bod č. 9:
Informácie o študijnom pobyte v Anglicku, ktorý je plánovaný na tento šk. rok pre žiakov 2. stupňa
(primárne pre žiakov A-tried s rozšíreným vyučovaním ANJ).
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Bod č. 10:
Členka RŠ p. Šípoš sa informovala, ako prebieha zavádzanie Edupage , následne prebehla diskusia
o postupnom využívaní všetkých možností, ktoré Edupage poskytuje (napr. záložka DOMÁCE ÚLOHY).
P. riaditeľka informovala o zmenách v preplácaní cestovného rodičom detí dochádzajúcich z obcí
v spádovej oblasti Šamorína.
Bod č. 11:
Uznesenia – viď. Príloha .
Bod č. 12:
Predsedníčka RŠ sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie RŠ.

V Šamoríne

Zapísala: Mgr. Suroviaková

3. októbra 2017

PRÍLOHA:
-

Uznesenia zo zasadnutia RŠ.
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PRÍLOHA.

Uznesenia zo zasadnutia Rady školy dňa 27. septembra 2017.
Uznesenie č.1
Členovia Rady školy schvaľujú navrhnutý program.
Za: Krajčírová, Duducz, Keresztés, Puhová, Rončkevič, Varga, Vašková, Világiová, Suroviaková
Neprítomní: Šipoš, Šimurda

Uznesenie č.2
Rada školy odporúča primátorovi mesta schváliť Záverečnú hodnotiacu správu o výchovno –
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017.
Za: Krajčírová, Duducz, Keresztés, Puhová, Rončkevič, Varga, Vašková, Világiová, Suroviaková, Šipoš
Neprítomný: Šimurda

Uznesenie č.3
Rada školy berie na vedomie informáciu o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno –
vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018.
Za: Krajčírová, Duducz, Keresztés, Puhová, Rončkevič, Varga, Vašková, Világiová, Suroviaková, Šipoš
Neprítomný: Šimurda

Uznesenie č.4
Rada školy berie na vedomie Plán práce školy na školský rok 2017/2018.
Za: Krajčírová, Duducz, Keresztés, Puhová, Rončkevič, Varga, Vašková, Világiová, Suroviaková, Šipoš
Neprítomný: Šimurda

