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

konaného dňa 2. 6. 2022 
 
 

Prítomní: Drábik Michal, Ing., Némethová Kristína, Turi Nagyová Monika, Uhrecká Tatiana, Mgr. 
 
Neprítomní (ospravedlnení): Čermanová Zuzana, Ing., PhD, Domsiová Margita, Hanzel Pavol, 
Lukáčová Barbora, Mgr., Ondrejková Martina, Mgr., Opálková Júlia, 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. Výchovno-vzdelávacie výsledky za tretí štvrťrok školského roka 2021/2022. 
3. Zhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania v období november 2021 až január 2022. 
4. Výsledky zápisu do 1. ročníka konaného 8. a 9. apríla 2022. 
5. Správa z uskutočnenej inšpekcie na ZŠ Biskupická. 
6. Testovanie žiakov 9. ročníka  - T 9, konaného 6. apríla 2022. 
7. Diskusia, rôzne. 
8. 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 výchovno-vzdelávacími výsledkami 
žiakov za obdobie tretieho štvrťroka školského roku 2021/2023. Žiaci majú štandardne slabú domácu 
prípravu, musia byť neustále motivovaní zo strany vyučujúcich. 
 
K bodu 3/ 
Riaditeľka  školy Mgr. Iveta Horváthová oboznámila prítomných s priebehom dištančného 
vzdelávania počas mesiacov november 2021 až január 2022.  
Počas stúpajúcej chorobnosti sme sa riadili Školským semaforom MŠ SR a metodickým odporúčaním  
Pripraveným Štátnym pedagogickým ústavom. 
Podľa výskytu pozitívnych prípadov sa prechádzalo na dištančné vzdelávanie len v jednotlivých 
triedach, niektoré triedy dokonca fungovali nepretržite. Vyučujúci plynule prechádzali na 
kombinované vyučovanie (prezenčne i dištančne). Pre potreby distančného vzdelávania sme 
vymedzili žiakom vzdelávacie oblasti Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek 
a spoločnosť, Človek a príroda. 
Úpravy vzdelávacích obsahov boli prerokované a schválené na pedagogickej rade. 
 
K bodu 4/ 
Zástupkyňa školy Mgr. Želmíra Gajarová informovala prítomných o konečnom priebehu zápisu do 
prvého ročníka na školský rok 2022/2023. 
 



 
K bodu 5/ 
Riaditeľka školy informovala prítomných o priebehu inšpekcie, ktorá sa konala na našej škole so 
zameraním na priebeh a výstupy dištančného vzdelávania. Hlavným zameraním bola práca so žiakmi 
bezprostredne po návrate k prezenčnému vyučovaniu a najmä uplatnenie opatrení, ktoré vyučujúci 
aplikovali po návrate žiakov k bežnému spôsobu vyučovania.  
 
K bodu 6/ 
Žiaci deviateho ročníka sa zúčastnili celoštátneho testovania T 9 z matematiky a slovenského jazyka. 
Ukrajinskí žiaci mali možnosť sa zúčastniť testovania dobrovoľne, čo aj urobili niektorí. Počas 
testovania sa žiadne problémy nevyskytli, žiaci z Ukrajiny mali menšie jazykové nejasnosti 
v zadaniach, ale zvládli testovanie bez problémov. 
 
K bodu 7/ 
-  v rámci diskusie spomenula riaditeľka školy telocvičňu, ktorá by mala prejsť rekonštrukciou, 
revitalizáciou, 
-  plot okolo celého školského areálu – vyžaduje úpravu (náter), 
- ukončenie nájmu strednej hotelovej akadémie Hagma (uvoľnenie priestorov by malo prebehnúť 
počas letných prázdnin), 
- škola má záujem o vybudovanie prístrešku a stojanov na bicykle, 
- začala sa výstavba bytovej jednotky v blízkosti školského areálu, následne po ukončení dôjde 
k zmene infraštruktúry v rámci areálu školy – nutná prístupová cesta k bytovej jednotke,  
- do konca mesiaca október 2022 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 8/ 
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 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


