
                       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:  11.10. 2022 

 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 2022/2023 

       3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku  

2021/2022 ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z.z. 

       4. Školský vzdelávací program na školský rok 2022/2023 

       5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy na šk. rok 

2022/23, oboznámenie rady školy s personálnym obsadením a stavom žiakov, plán práce základnej 

školy na šk. rok 2022/23 a školským poriadkom 

       6. Informácie o krúžkovej činnosti  

       7.  Informácie o prebiehajúcich aktivitách  projektoch školy  

       8.  Diskusia  

       9. Uznesenie  

      10. Záver 

  1.   Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Smiešková  privítala všetkých prítomných a osobitne pána 

riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára. Členovia Rady boli s programom oboznámení v pozvánke na 

zasadnutie a program odsúhlasili.    

  2.    Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na šk. rok 2022/2023. Pri prerokovaní 

plánu zasadnutí neboli členmi rady školy vznesené žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie. Plán 

bol jednohlasne schválený. ( Príloha č. 2) 

  3.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 

2021/2022 Správu o VVČ za šk. rok 2021/2022 predložil a informácie členom rady školy podal riaditeľ 

školy PaedDr. Mojmír Šrobár. (Príloha č. 3) Rada školy  odporučila zriaďovateľovi základnej školy 

Správu o VVČ za šk. rok 2021/2022 schváliť. 

4.   Podľa programu Riaditeľ školy prítomných informoval o školskom vzdelávacom programe, podľa 

ktorého sa bude v školskom roku 2022/2023 vyučovať . (Príloha č. 4) 

 5. V ďalšom bode podal riaditeľ školy informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení školy v škol. roku 2022/2023. Podal informácie o  školskom poriadku, ktorý 

bol doplnený a na zasadnutí pedagogickej rady  prijatý. (Príloha č. 5)  



6. Mgr. Zuzana  Smiešková  informovala členov rady o záujmovej činnosti na škole , o spolupráci 

s Centrom voľného času Elán a o spolupráci so  súkromnou  umeleckou školou  Dotyk. Z 11 

ponúknutých ZÚ sa v tomto školskom roku otvorili na našej škole len 4. Dôvodm bol malý počet 

prihlásených, keďže naplnenosť musí byť minimálne 15 žiakov. /Príloha č.6/                                      

Ďalším dôvodom bola aj skutočnosť, že veľa žiakov  navštevujú SUŠ Dotyk  a iné záujmové krúžky 

v meste. 

7.  Informácie o prebiehajúcich aktivitách a  projektoch školy informoval riaditeľ školy. V tomto 

školskom roku pokračuje  medzinárodný projekt Erazmus,  do ktorého sú zapojení žiaci našej školy, 

žiaci  z družobnej školy z Valašského  Meziříči  a žiaci zo ZŠ v Končanici , neďaleko mesta Daruvar 

v Chorvátsku. V tomto školskom roku sa koncom januára a februára 2023 stretnú účastníci projektu 

na našej škole a koncom školského roka navštívia žiaci Valašské Meziříči, prípadne na záver projektu 

aj  Prahu. 

Riaditeľ školy informoval aj o pripravovanom projekte, ktorý sa týka  viacúčelovej športovej haly 

v areáli našej školy. 

8. Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala priebežne, počas zasadnutia.  Mgr. Zuzana Smiešková 

informovala o prebiehajúcom testovaní pohybovej a kondičnej zdatnosti žiakov 1. a 3. ročníkov.        

Od 2. 11 do 16. 11. 2022 sa uskutoční plavecký výcvik  žiakov 4. A a 4.B triedy na krytej plavárni 

v Ružomberku.  

 10. Uznesenie 

Rada školy schvaľuje: 

    Plán zasadnutí na školský rok 2022/2023  

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 2021/2022  

Rada školy berie na vedomie: 

- informácie  o školskom vzdelávacom programe  

- informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy na školský rok 

2022/2023 

 - plán práce základnej školy na školský rok 2022/23 

 - školský poriadok na školský rok 2022/2023 

- informácie o záujmovej činnosti na škole a spolupráci s CVČ Elán a SUŠ Dotyk  

Mgr. Zuzana Smiešková dala hlasovať za uznesenie a toto bolo všetkými členmi rady prijaté. 

11. Záver  

Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Smiešková  poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie rady školy.  

V Ružomberku 11.10. 2022                                                   Zapísala:  Mgr. Zuzana Smiešková  

                                                                                                    Overila:  Mgr. Daša Fabiánová 



 

 

 

 


