
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Rozmarínová ul. č. 1, 94501 Komárno, konaného dňa 
29.10.2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia RŠ 

                 2. Správa o výchovno- vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2018/2019 

                 3. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy 

                 4. Diskusia 

                 5. Uznesenie, záver 

 

 

K bodu č.1 

Zasadnutie rady školy otvorila PaedDr. Iveta Gregušová, ktorá privítala prítomných členov 
RŠ, ospravedlnila neúčasť neprítomných členov RŠ a zároveň oboznámila prítomných 
s programom zasadnutia. 

 

K bodu č.2 

Pani riaditeľka Mgr. Helena Weszelovszká oboznámila prítomných  so Správou o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2018/2019. V správe informovala o počtoch prijatých 
a končiacich žiakov, výsledkoch testovania  piatakov MONITOR 5, výsledky ktorého  boli na 
úrovni celoslovenského priemeru  a deviatakov, ktorých výsledky boli lepšie ako bol národný 
priemer. Škola sa tak opäť umiestnila na popredných miestach v okrese a stala sa najlepšou 
v Komárne.  

Zdôraznila i ďalšie úspechy školy, účasť žiakov vo vedomostných olympiádach, športových 
a umeleckých súťažiach, vyzdvihla prezentáciu školy na verejnosti, či už v médiách , alebo 
prostredníctvom projektových dní. Po prvý krát sa v minulom školskom roku uskutočnil 
Projektový jún- učenie v prírode vo vekovo zmiešaných skupinách a následne Prvá detská 
konferencia ROZEX, kde boli odprezentované  najúspešnejšie projekty. Okrem každoročných 
tradičných akcií školy sa uskutočnil Deň pre rodiča, Učenie v obývačke i celodenné učenie 



v meste v rámci Jesenného dňa zdravia. Škola sa prostredníctvom týchto projektov intenzívne 
zameriava na zážitkové a zmyslové vzdelávanie.  

V minulom školskom roku bola dokončená, vybavená a daná do prevádzky nová školská 
kuchyňa, čím sme sa stali ako jediná škola v meste samostatnou. Bola tiež zateplená strecha 
telocvične a obnovená podlaha vo veľkej telocvični. Obnova je však potrebná aj v malej 
telocvični a tiež v šatniach a sociálnych zariadeniach. 

 Pani riaditeľka poukázala aj na ďalšie nedostatky. Boj o žiaka a konkurencia  škôl medzi 
sebou vytvárajú napäté vzťahy. Chýbajúce finančné prostriedky, paradoxne kvôli veľkému 
počtu vysoko profesionálnych učiteľov a menšiemu počtu detí v triedach, nedostatok 
asistentov učiteľa, chýbajúce vonkajšie športoviská, opotrebovaný školský nábytok v triedach 
i v jedálni, ktorý nebol nový ani pri zaradení školy do siete škôl,  havarijný stav okien, ktoré 
sú len postupne vymieňané, s tým súvisiaci pokračujúci únik tepla v zimných mesiacoch 
a prehriatie učební  pri vyšších vonkajších teplotách. Napriek poskytnutým dotáciám 
a príjmom z prenájmu  sa riešia len havarijné stavy,  faktúry za teplo, mzdy a nákup pomôcok.   

 

K bodu č. 3 

V ďalšom bode programu pani riaditeľka oboznámila prítomných s cieľmi školy, zamerať sa 
na zvyšovanie ekologického povedomia, posilňovanie právomocí žiackeho parlamentu, 
vytvorenie strategického tímu školy, prehlbovanie spolupráce učiteľ-rodič-dieťa, naďalej 
pokračovať v tradičných akciách školy, vyhľadávať nové projekty, zamerať sa na zážitkové 
vyučovanie, udržať si vysokú úroveň práce s talentovanými deťmi. 

 

K bodu č.4 

V diskusii sa prítomní vyjadrovali k fungovaniu novej školskej kuchyne, ktorá nebola 
dostatočne pripravená, nakoľko sa dokončovala v posledných dňoch prázdnin a prvý školský 
deň. Bez zaučenia, bez skúšobnej prevádzky, s novým vybavením a personálom sa začala 
pripravovať strava pre všetkých stravníkov a vzniknuté problémy sa riešili už za plnej 
prevádzky. 

Prítomní   tiež vyjadrili obdiv k množstvu akcií do ktorých sa žiaci školy zapájajú, dosahujú 
v nich excelentné výsledky a zároveň dosahujú dobré výsledky v celonárodnom testovaní. 

 

K bodu č. 5 

Uznesenie Rady školy pri ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno 

RŠ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za rok 2018/2019 



Zasadnutie Rady školy ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedkyňa Rady školy 
PaedDr. Iveta Gregušová. 

 

 

Zápisnicu napísala: Ing. Renata Kubalová                           .................................... 

Zápisnicu overila:                                                                ..................................... 

                                                                                            ..................................... 

Predseda RŠ: PaedDr. Iveta Gregušová.                             ...................................... 

 

 

 

V Komárne: 29.10. 2019 

 


