Rada školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok

Hodnotiaca správa činnosti Rady školy pri Základnej škole Klačno v
Ružomberku za volebné obdobie 2016 - 2020
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a
presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších
zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly,
vyjadruje sa k činnosti školy a ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/ 2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rada školy bola zriadená pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok v zmysle
§ 24 ods. 2 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. dňa 18. 5. 2016 na štvorročné funkčné obdobie,
ktoré končí 17.5.2020.
Rada školy pracovala vo volebnom období v tomto zložení:
Mgr. Eva Jacková - ped. zamestnanec, predsedníčka rady školy
PhDr. Jana Muráňová - za rodičov, podpredsedníčka rady školy (26.6.2019 zaniklo členstvo
z dôvodu odchodu dcéry zo ZŠ), nahradil ju:
p. Maroš Pšenčík, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom
mieste v poradí nezvolených kandidátov za rodičov.
PaedDr. Alena Huntošová - ped. zamestastnanec, členka rady školy
p. Anna Gáliková - nepedagogický zamestnanec, členka rady, ktorá sa vzdala členstva v rade
školy ku dňu 9.10.2018, nahradila ju:
p. Erika Baďová – ktorá sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnila na najvyššom
mieste v poradí nezvolených kandidátov za nepedagogických zamestnancov.
MUDr. Erik Masaryk - za rodičov, člen rady školy
Ing. Marek Dorník - za rodičov, člen rady školy
Bc. Martin Rusnák - za rodičov, člen rady školy
Ing. Jozef Pažítka - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy
JUDr. Ľubomír Kubáň - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy
Bc. Marián Gašaj - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy
Erik Kendera - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy

Rada školy vo volebnom období 2016 – 2020 zasadala na 12 riadnych zasadnutiach
a jednom mimoriadnom zasadnutí, ktoré bolo zvolané z iniciatívy viceprimátora Mesta
Ružomberok Mgr. Michala Lazára, kvôli aktuálnej ekonomickej situácii v oblasti školstva
v meste Ružomberok.
Na prvom riadnom zasadnutí RŠ, ktoré sa konalo 28.9.2016, bol schválený Štatút Rady školy
pri ZŠ Klačno, ktorý predstavila predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková. Štatút bol
vypracovaný v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. a rada školy podľa neho postupovala celého
volebného obdobia.
Na riadnych zasadnutiach sa rada školy riadila schváleným Plánom zasadnutí na aktuálne
obdobie. Členovia rady školy sa venovali týmto témam:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy (v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 9/2006Z.z.)
Školský vzdelávací program
Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školy
Personálne obsadenie školy, stav žiakov, plán práce základnej školy a školský poriadok
Informácie o krúžkovej činnosti
Čerpanie financií a rozpočet
Činnosť špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu
Na všetkých zasadnutiach sa okrem členov RŠ zúčastnil riaditeľ školy PaedDr. Mojmír
Šrobár, ktorý počas celého volebného obdobia s členmi rady školy úzko spolupracoval
a oboznamoval ich s aktuálnymi témami a problémami základnej školy. O svojej činnosti
pravidelne radu školy informovali aj špeciálna pedagogička PaedDr. Simona Poliaková
a výchovná poradkyňa Mgr. Lenka Jančiová.
Dňa 28.3.2019 bolo zriaďovateľom Základnej školy Klačno 4/2201, Ružomberok
vyhlásené výberové konanie na vymenovanie riaditeľa základnej školy. Do výberového
konania bol prihlásený 1 uchádzač PaedDr. Mojmír Šrobár.
Výberové konanie na riaditeľa základnej školy sa uskutočnilo 14.5.2019 ústnym pohovorom
s uchádzačom a prezentáciou vlastnej koncepcie školy. Následne členovia výberovej komisie
kládli uchádzačovi otázky. Hodnotenie uchádzača prebehlo podľa vopred schválených kritérií.
Voľba prebiehala verejným hlasovaním. Rada školy sa na základe výsledku výberového
konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy uzniesla navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie
do funkcie riaditeľa Základnej školy, Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok uchádzača PaedDr.
Mojmíra Šrobára.
Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadnutí RŠ boli pravidelne podrobne zapísané
a uložené v dokumentoch RŠ a zverejnené na webovej stránke školy.

Rada školy počas svojej pôsobnosti nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami.
Členovia Rady školy pri ZŠ Klačno sa počas celého volebného obdobia pravidelne aktívne
zúčastňovali naplánovaných zasadnutí a úzko spolupracovali s riaditeľom školy PaedDr.
Mojmírom Šrobárom, ktorému vyjadrujeme poďakovanie za pravidelnú účasť na
zasadnutiach, ústretovosť a spoluprácu pri zabezpečení činnosti rady školy vo volebnom
období 2016 – 2020.

Ružomberok 5.3.2020
Mgr. Eva Jacková
Predsedníčka rady školy

