
Zápisnica 
zo zasadnutia Rady školy pri základnej škole Biskupická 21, 821 06 Bratislava 

konaného dňa 10. 10. 2022 
 
 

Prítomní: Drábik Michal, Ing., Hanzel Pavol, Lukáčová Barbora, Mgr., Némethová Kristína, Opálková  
Júlia, Mgr., Uhrecká Tatiana, Mgr. 
 
Neprítomní (ospravedlnení): Čermanová Zuzana, Ing., PhD, Domsiová Margita, Ondrejková Martina, 
Mgr., Widermannová Dáša 
 
Prizvaní hostia: Horváthová Iveta, Mgr., Gajarová Želmíra Mgr. 
(prezenčná listina je k nahliadnutiu u predsedníčky Rady školy) 
 
 
Program: 
1. Otvorenie, privítanie členov a hostí. 
2. Prerokovanie Hodnotiacej správy výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v školskom roku 
2021/2022. 
3. Výsledky zápisu do 1. ročníka našej základnej školy a informácia o počte žiakov na školský rok 
2022/2023. 
4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu na školský rok 2022/2023. 
5. Informácia o umiestnení žiakov, ktorí v školskom roku 2021/2022 ukončili štúdium (žiaci 9., 8., a 7. 
ročníka). 
6. Diskusia, rôzne. 
7. Uznesenie a záver. 
 
 
K bodu 1/ 
Zasadnutie otvorila predsedníčka rady Mgr. Tatiana Uhrecká, privítala zúčastnených a prečítala 
program. Zúčastnení hlasovaním súhlasili s postupom a priebehom zasadnutia podľa navrhovaného 
programu. 
 
K bodu 2/ 
Riaditeľka  školy Mgr. Iveta Horváthová oboznámila prítomných s vypracovanou Hodnotiacou 
správou za školský rok 2021/2022, jej výsledkoch a podmienkach, rovnako aj skonštatovala, že 
v rozbehnutých projektoch sa pokračuje aj v školskom roku 2022/2023. 
Rada školy schvaľuje Hodnotiacu správu výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledky v školskom roku 
2021/2022. 
 
K bodu 3/ 
Zástupkyňa školy Mgr. Želmíra Gajarová informovala prítomných o konečnom počte žiakov 
zapísaných do prvého ročníka na školský rok 2022/2023. 
Skonštatovala administratívnu záťaž pri zapisovaní a odhlasovaní vysokého počtu ukrajinských žiakov. 
Bezprostredne po vydaní všetkých potrebných dokumentov rodičia žiakov odhlasovali, prípadne ani 
neprišli oznámiť odhlásenie zo školy osobne. 
 
K bodu 4/ 
Riaditeľka školy podala podrobnú informáciu o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského 
roka 2022/2023.  



Potrebné zmeny sa uskutočnili aj v personálnom obsadení, boli  prijatí noví pedagógovia pre prvý aj 
druhý stupeň. 
 
K bodu 5/ 
Východná poradkyňa Mgr. Opálková informovala prítomných o umiestnení žiakov končiacich 
štúdium: 9. Ročník ukončilo 18 žiakov (žiaci sa prihlásili na maturitné štúdiu, trojročné štúdium, 
dvojročné štúdium), jeden žiak má pobyt v zahraničí a bude tam študovať, 8. ročník ukončili 2 žiaci 
a rovnako aj 7. ročník. 
Niektorí žiaci vzhľadom na vek a nezáujem o štúdium sa prihlásili na Úrade práce. 
 
K bodu 6/ 
- diskusia začala konštatovaním blížiacich sa volieb do obecného zastupiteľstva, 
- Mgr. Lukáčová informovala prítomných o projekte COVP – Centrum odborného výcviku a práce – 
projekt má záujem podporovať osvetu a prezentácie na vybraných stredných školách pre žiakov 
vyšších ročníkov 
- Mgr. Lukáčová navrhla podporiť možnosť prezentácie úspešných bývalých žiakov na ich pôvodnej 
kmeňovej škole, 
- v rámci požadovaných úprav a opráv bola spomenutá telocvičňa, ktorá je zastaraná a vyžaduje 
rekonštrukciu, 
- Mgr. Lukáčová navrhla vypracovať samostatný projekt – Telocvičňa a vonkajšie  priestory 
a Energetický projekt ku kotolni, vykurovaniu, osvetleniu, 
- do konca mesiaca október bude zrealizovaný projekt „Dobrý sused“ – škola bude mať vybudovaný 
altánok v areáli, ktorý bude slúžiť žiakom na vyučovanie predmetov, napr. technika 
a environmentálne aktivity v rámci biológie a podobne, 
- naďalej sa pracuje na vybudovaní a vybavení prírodovednej učebne. 
 
K bodu 7/ 
Uznesenie: 
Rada školy schvaľuje Hodnotiacu správu výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledky v školskom roku 
2021/2022. 
Na záver predsedníčka rady poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Rady školy pri ZŠ 
Biskupická 21. 
 
 
Zapísala: Mgr. Tatiana Uhrecká 
 
Overila: Mgr. Júlia Opálková, Monika Turi Nagyová 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


