Zápisnica
z riadneho zasadnutia Rady Školy pri ZŠ s M Š Červeník, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.3.20 16
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Červeníku.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny - 7
Hosť: . Júlia Vozárikov á, riaditeľka ZŠ s MŠ Červeník

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v prvom polroku
školského roka 2015/2016.
3. Informácia k prijímaniu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017.
4. Rôzne

K bodu 1/
Zasadnutie Rady ško ly v Červeníku otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady ško ly,
oboznámila s programom, ktorý bol následne schválený.

K bodu 2/
Riaditeľka školy informovala o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v prvom polroku školského roka 20 15/2016 v nasledovnom rozsahu:
Vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok šk. roka 2015/2016
Počet žiakov školy: 164
Samé jednotky: 49
Prospeli s vyznamenaním: 91
Prospeli veľmi dobre: 32
Prospeli: 38
Neprospeli: 2
Spolu vymeškaných hodín: 4197
Ospravedlnených: 4195
Neospravedlnených: 2
Výsledky Testovanie 5
MAT max. 30 bodov, priemer 18,5, v rámci SR 18,6, priem. úspešnosť 61,67%, v rámci SR 61,69%, percentil 0,32
SJL max. 30 bodov, priemer 22,43, v rámci SR 19,99, priem. úspešnosť 74,76%, v rámci SR 66,62%, percentil
8,14

K bodu 3/
Riaditeľka školy informovala o predpokladanom počte detí k zápisu žiakov do 1. ročníka
v školskom roku 2016/2017 - predbežne 26 detí na zápis, predpokladajú sa 2 odklady, celkovo po jednej
triede v ročníku, teda 9 tried na základnej škole.

K bodu 4/
Rada školy sa zhodla na termínoch pravidelných zasadnutiach Rady v rozsahu 2 x ročne
s nasledovným programom:
1.zasadnutie – apríl
Program: Testovanie 5, Rozpočet ZŠ s MŠ, Počet prijatých žiakov a tried v nasledujúcom školskom roku
2. zasadnutie – august
Program: Návrh Školského vzdelávacieho programu, Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
koncepčný zámer školy a jeho plnenie, informácia o organizačnom a materiálno - technickom
zabezpečení, správa o výsledkoch hospodárenia, Testovanie 9)

V rámci zasadnutia boli členmi Rady vznesené nasledovné
výchovno – vzdelávacieho procesu a informovanosti verejnosti :

návrhy k skvalitneniu

-

elektronická žiacka knižka a update web stránky školy na systém EduPage

-

informovanie rodičov o obsahu vyho dnotených písomných prac a testov žiakov školy

Uznesenie 1
Rada školy zo brala na vedomie bez pripomienok informácie poskytnuté riaditeľkou školy
a odsúhlasila termíny pravidelných zasadnutí Rady hlasovaní (Za: 7, Proti: -, Zdržal sa: -).

Uznesenie 2
Riaditeľka školy vzala na vedomie vznesené návrhy členov Rady, týkajúce sa skvalitnenia
výchovno – vzdelávacieho procesu a info rmovanosti verejnosti s prísľubom hľadania
možností tieto zabezpečiť.

Alena Adamkovičová
predseda rady školy

Zapísala: Alena Adamkovičová
Dňa: 31.3.2016

