
Základná škola, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 12. 2. 2018 

 

Prítomní: 6 

Neprítomní: 2 

Ospravedlnení: 1 (D. Šurinová) 

Neospravedlnení: 1 (G. Klimová) 

Hosť: Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. – riaditeľ školy 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Návrh na zrušenie členstva v RaŠ 

4. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2017/2018 

5. Hodnotiaca správa a výsledkoch hospodárenia školy za uplynulý kalendárny rok 2017 

6. Úspechy školy od septembra 2017 

7. Pripravenosť školy a aktivity k zápisu do 1. ročníka 

8. Rôzne  

9. Záver 

 

K bodu č. 1 

Predsedníčka RŠ p. Selecká privítala prítomných na zasadnutí. Skonštatovala, že nakoľko sa 

zasadnutia zúčastnilo 6 členov, RŠ je uznášania schopná. 

K bodu č. 2 

Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá p. Renáta Ponyová. Súhlasili všetci prítomní 

jednohlasne. 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá Mgr. Zuzana Huťová. Súhlasili všetci prítomní 

jednohlasne. 



K bodu č. 3 

Predsedníčka RŠ oboznámila členov s podmienkami zrušenia členstva v Rade školy. Pani Galina 

Klimová sa zúčastnila iba raz, potom sa pravidelne nezúčastňovala bez ospravedlnenia. Rada 

školy jednohlasne odsúhlasila zrušenie členstva pani Galiny Klimovej. Na web stránku školy 

dáme oznam pre záujemcov na uvoľnené miesto, ktorí sa budú môcť prihlásiť do konca marca 

na sekretariáte školy. V apríli na TA ZRPŠ sa uskutoční voľba nového člena RaŠ. 

K bodu č. 4 

Riaditeľ školy podal správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok školského roka 

2017/2018. Informoval Radu školy o žiakoch s výbornými vzdelávacími výsledkami, ale aj 

o žiakoch s problémovou dochádzkou. Výsledky výchovnovzdelávacích výsledkov sa zlepšili. 

Veľmi pozitívne hodnotí žiakov primárneho vzdelávania.  

 

K bodu č. 5 

Riaditeľ školy podal hodnotiacu správu o výsledkoch hospodárenia za kalendárny rok 2017. 

V škole sa renovovala kanalizácia, v triedach nové podlahy, zakúpil sa nový školský nábytok, 

zakúpili sa nové počítače. Správa tvorí prílohu k zápisnici. 

K bodu č. 6 

Mgr. Zuzana Selecká informovala o úspechoch školy v rôznych vedomostných súťažiach zo 

slovenského jazyka, matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov. Žiaci dosahujú na 

súťažiach dobré výsledky, viacerí z nich sú úspešní riešitelia a niektorí sa umiestňujú na 

popredných miestach. 

V Testovaní 5 sme v  MAT boli lepší o 0,7% oproti celoslovenskému priemeru a v SJL o 1,7 % 

horší ako priemer v SR. 

K bodu č. 7 

Naša škola spolupracuje s MŠ Bancíková a MŠ Exnárová. Každý mesiac pedagógovia so svojimi 

žiakmi organizujú otvorené hodiny pre predškolákov. Deň otvorených dverí sa na našej škole 

bude konať dňa 22.3.2018. Informácie o zápise do prvého ročníka sa realizujú formou násteniek 

v škôlkach, plagátov a prostredníctvom webovej stránky. 

V šk. roku 2018/2019 sa plánujú otvoriť triedy 1. ročníka : 

 1 trieda so zameraním na cudzie jazyky vyučovaním metódou CLIL – ANJ,  

 1 trieda so zameraním na prírodné vedy 

 1 trieda všeobecná 

 



 

K bodu č. 8 

Učitelia a vedenie školy sa zapájajú do rôznych grantových projektov aj v spolupráci 

s Občianskym združením pri ZŠ Borodáčova. V tomto roku sa bude realizovať zateplenie školy 

a renovácia elektroinštalácie. 

 

Záver: 

Predsedníčka Rady školy poďakovala za predložené informácie a za účasť na zasadnutí. 

Termín ďalšieho stretnutia Rady školy bude v júni 2018 

 

Uznesenie: 

 Rada školy ruší členstvo Galiny Klimovej jednohlasne. 

 Rada školy berie na vedomie body 4. a 5.  

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Renáta Ponyová     ____________________ 

Overila: Zuzana Huťová                 ____________________ 

 

 

 

V Bratislave, 12. 2. 2018 

 


