
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: 5.3.2020 

Miesto konania: Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie  výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2019/2020 

3. Správa o čerpaní financií za rok 2019 

4. Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2020 

5. Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov 

6. Vyhodnotenie činnosti rady školy za volebné obdobie 2016 - 2020 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

Otvorenie 

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala prítomných a ospravedlnila neprítomnú špeciálnu 

pedagogičku PaedDr. Simonu Poliakovú, ktorá sa na zasadnutí rady školy nezúčastnila.  

Vyhodnotenie  výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2019/2020 

Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár informoval prítomných o vzdelávacích a výchovných výsledkoch 

žiakov, výsledkoch v predmetových olympiádach a súťažiach, v ktorých žiaci základnej školy pravidelne 

dosahujú výborné umiestnenia. Riaditeľ školy ďalej informoval o výsledkoch Testovania 5, spolupráci 

s poradenskými a odbornými zariadeniami. (Podrobnejšie informácie v Prílohe č. 2 v dokumentácii rady 

školy) 

 

Správa o čerpaní financií za rok 2019 a oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2020 

 

Riaditeľ školy zdôvodnil čerpanie rozpočtu  v roku 2019 a zároveň informoval o rozpočte na rok 2020. 

(Podrobnejšie informácie v Prílohe č.  3 a 4 v dokumentácii rady školy.) 

 

Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov 

 



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

 

Špeciálna pedagogička PaedDr. Simona Poliaková v správe o činnosti, ktorú prečítala PaedDr. Alena 

Huntošová, zhodnotila svoju činnosť za prvý polrok šk. roka 2019/2020. Uviedla počet začlenených 

žiakov na škole, rozdelenie žiakov podľa rôznych znevýhodnení. Podrobne informovala o priebehu 

blížiaceho sa Testovania 9 a podmienkach, za ktorých budú testovanie absolvovať začlenení žiaci. 

Opísala spoluprácu s CCCPaP v Ružomberku, Nízkoprahovým denným centrom pre deti a rodinu Pre-

Rod a ďalšími organizáciami, s ktorými spolupracuje základná škola. (Podrobnejšie informácie v Prílohe 

č. 5 u predsedníčky rady školy.)  

 

Vyhodnotenie činnosti rady školy za volebné obdobie 2016 – 2020 

Predsedníčka rady školy zhodnotila štvorročné volebné obdobie, počas ktorého rada školy pracovala. 

(Príloha č. 6, správa sa nachádza na webovej stránke školy a v dokumentácii rady školy) 

 

Diskusia 

Riaditeľ školy informoval prítomných o novootvorenom športovom internáte, ktorý je súčasťou 

športovej akadémie. Pán Rusnák sa zaujímal o výchovné problémy v šiestom ročníku. Tiež sa informoval 

o priebehu lyžiarskeho výcviku, ktorý žiaci absolvovali v januári. 

 

Uznesenie 

Rada školy berie na vedomie: 

● vyhodnotenie  výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2019/2020, 

● správu o čerpaní financií za rok 2019, 

● informácie o rozpočte na rok 2020, 

● informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov, 

● správu o činnosti rady školy za volebné obdobie 2016 – 2020. 

Záver 

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala členom rady školy aj riaditeľovi školy PaedDr. 

Mojmírovi Šrobárovi  za spoluprácu počas celého volebného obdobia, popriala im veľa zdravia, 

osobných a pracovných úspechov. 

 

Ružomberok 5.3.2020                      Zapísala:  Mgr. Eva Jacková 

 Overila: PaedDr. Alena Huntošová 


