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

Výročná správa činnosti Rady školy pri Základnej škole Klačno v
Ružomberku za školský rok 2018/2019

Rada školy pracovala v hodnotenom období v tomto zložení:
Mgr. Eva Jacková - ped. zamestnanec, predseda rady školy
PhDr. Jana Muráňová - za rodičov, podpredseda rady školy
PaedDr. Alena Huntošová - ped. zamestastnanec, člen rady školy
Erika Baďová - neped. zamestnanec, člen rady
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
PREHĽAD ČINNOSTI RADY ŠKOLY
Rada školy v školskom roku 2018/2019 zasadala dvakrát (do 30.5.2019, tretie zasadnutie sa
uskutoční 25.6.2019), na zasadnutiach boli prerokované témy podľa vopred pripraveného
programu. Na zasadnutiach rady školy bol prítomný riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár
a pozvaní hostia podľa programu.

Prvé zasadnutie rady školy v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnilo 9.10.2018.
Rada školy prerokovala a zobrala na vedomie informácie o inovovanom školskom
vzdelávacom programe, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení školy na školský rok 2018/2019, plán práce základnej školy na školský rok
2018/2019, školský poriadok na školský rok 2018/2019, informácie o krúžkovej činnosti a
prebiehajúcich projektoch školy.

Rada školy schválila Plán zasadnutí Rady školy pri ZŠ Klačno v Ružomberku na školský rok
2017/2018.
Rada školy odporučila zriaďovateľovi Základnej školy, Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok
schváliť:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku
2017/2018,
Koncepčný zámer rozvoja Základnej školy, Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok na roky
2018/2019, 2019/2020.
Druhé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 26.2.2019.
Rada školy prerokovala a zobrala na vedomie - informácie zástupcu primátora mesta
Ružomberok Mgr. Michala Lazára, vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.
polrok školského roka 2018/2019, správu o čerpaní financií za rok 2018, informácie o rozpočte
na rok 2019, informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov.

Výberové konanie na riaditeľa základnej školy sa uskutočnilo 14.5.2019.
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 sa uskutočnilo 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.

Ružomberok 29.5.2019

Predseda rady školy
Mgr. Eva Jacková

