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

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201,
03401 Ružomberok
Dátum: 03.10.2019
Miesto konania: Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na šk. rok 2019/2020
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2018/2019
4. Školský vzdelávací program na školský rok 2019/2020
5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy
na šk. rok 2019/2020, oboznámenie rady školy s personálnym obsadením a stavom
žiakov, plánom práce základnej školy a školským poriadkom
6. Informácie o krúžkovej činnosti
7. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Otvorenie
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala prítomných a oboznámila ich s programom
zasadnutia rady školy. Informovala členov rady školy so zmenami v RŠ. PhDr. Jana Muráňová
ukončila členstvo v RŠ 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.

Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na šk. rok 2019/2020
Prítomní členovia rady školy boli oboznámení s Plánom zasadnutí rady školy na školský rok
2019/2020 (Príloha č. 2). Pri prerokovaní plánu zasadnutí neboli členmi rady školy vznesené
žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie.
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom
roku 2018/2019
Správu o VVČ za šk. rok 2018/2019 predložil a informácie členom rady školy podal riaditeľ
školy PaedDr. Mojmír Šrobár. Rada školy jednomyseľne odporučila zriaďovateľovi základnej
školy Správu o VVČ za šk. rok 2018/2019 schváliť.
Školský vzdelávací program na školský rok 2019/2020
PaedDr. Mojmír Šrobár informoval o inovovanom školskom vzdelávacom programe, podľa
ktorého postupujeme v školskom roku 2019/2020 v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku.
Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy na
šk. rok 2019/2020 oboznámenie rady školy s personálnym obsadením a stavom žiakov,
plánom práce základnej školy a školským poriadkom
Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár podal informácie o personálnych zmenách v základnej
škole. V školskom roku 2018/2019 ukončili pracovný pomer v základnej škole: PaedDr. Peter
Tomko, Mgr. Monika Sanigová a Mgr. Jaroslav Veľký. TEV a športovú prípravu učí v tomto
školskom roku nový pedagóg Mgr. Lukáš Strelka a v ZŠ pracujú tri nové asistentky učiteľa.
Personálne zmeny nastali aj v školskej kuchyni. V ďalšom bode riaditeľ školy prítomných
informoval o stave žiakov na prvom a druhom stupni základnej školy a oboznámil ich s plánom
práce na školský rok 2019/2020. Rada školy bola oboznámená so školským poriadkom na rok
2019/2020.
(Prílohy sú k dispozícii u zástupkyne školy Mgr. Barbory Žilinčanovej)
Informácie o krúžkovej činnosti
Riaditeľ školy informoval o krúžkovej činnosti v základnej škole. Aj v školskom roku
2019/2020 bude krúžková činnosť prebiehať v spolupráci s Centrom voľného času Elán
v Ružomberku. (Zoznam záujmových útvarov je dostupný na webovej stránke školy)
Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
Riaditeľ

školy

ďalej

informoval

o aktivitách

vyplývajúcich

a o plánovaných projektoch, ktoré sú aktuálne vo fáze príprav.

z mesačných

plánov
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Diskusia
Do diskusie sa zapojili viacerí členovia rady školy a diskutovali o rôznych témach – možnosti
zvýšenia počtu novoprijatých žiakov do základnej školy, možnosti využitia športového areálu
v ZŠ a nového futbalového ihriska. Riaditeľ školy informoval členov o situácii v školskej
jedálni po zavedení obedov zadarmo.

Uznesenie
Rada školy schvaľuje Plán zasadnutí rady školy pri ZŠ Klačno v Ružomberku na školský rok
2019/2020
Počet prítomných členov:8
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Základnej školy, Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok
schváliť:
-

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2018/2019,

Rada školy berie na vedomie:
-

informácie o inovovanom školskom vzdelávacom programe,

-

informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
školy na školský rok 2019/2020,

-

plán práce základnej školy na školský rok 2019/2020,

-

školský poriadok na školský rok 2019/2020,

-

informácie o krúžkovej činnosti a prebiehajúcich projektoch školy.

Záver
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala prítomným za účasť, oznámila
predbežný termín nasledujúceho zasadnutia rady školy vo februári 2020 a ukončila zasadanie
rady školy.
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Ružomberok 6.10.2019
Zapísala: Mgr. Eva Jacková
Overila: Erika Baďová

