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: 13.04.2017
Miesto konania: Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka 2016/2017
3. Správa o čerpaní financií z rozpočtu za rok 2016
4. Oboznámenie rady školy s rozpočtom na rok 2017
5. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2017/2018
6. Aktuálne problémy školy
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Otvorenie
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala všetkých prítomných na zasadnutí rady
školy, osobitne pána riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára, pani zástupkyňu Mgr. Janu
Oravcovú a novú členku rady školy pani Eriku Baďovú, ktorá zastupuje pani Annu Gálikovú,
toho času na rodičovskej dovolenke (podľa ŠRŠ Čl.5 odsek 7). Predsedníčka dala hlasovať
o zlúčení bodov programu 6 a 7. Všetci prítomní odhlasovali zlúčenie týchto dvoch bodov.
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka 2016/2017
Pani zástupkyňa Mgr. Jana Oravcová oboznámila členov rady školy s výsledkami výchovnovzdelávacieho procesu za I. polrok šk. roku 2016/2017 (Príloha č. 2).
Správa o čerpaní financií z rozpočtu za rok 2016 a oboznámenie rady školy s rozpočtom
na rok 2017
Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár podal správu o financovaní a vynaložených
prostriedkoch v roku 2016 a zároveň informoval prítomných o predpokladaných výdavkoch na
rok 2017 (Prílohy 3 a 4).
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Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2017/2018
Zástupkyňa školy Mgr. Jana Oravcová informovala radu školy s priebehom a výsledkami zápisu
žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017(Príloha 5).
Aktuálne problémy školy a diskusia
Riaditeľ školy informoval prítomných o:


priebehu tohtoročného Testovania 9,



prebiehajúcom medzinárodnom projekte Toč a nakrúcaj, v ktorom sú naši žiaci zapojení
spolu so žiakmi zo ZŠ vo Valašského Meziříčí,



stave podaného projektu, pomocou ktorého môže škola získať finančné prostriedky na
vybudovanie učební techniky (dieľne), doplnenie odborných učební novými pomôckami
a dovybavenie školskej knižnice,



plánovanom oplotení školského areálu,



nových výzvach na podávanie projektov v športovej oblasti.

JUDr. Ľubomír Kubáň sa informoval o počtoch žiakov v triedach. Pán Rusnák sa oboznámil
s priebehom športovej prípravy žiakov v športových triedach a o pobyte žiakov prvého stupňa
v ŠVP v tomto školskom roku.

Uznesenie
Rada školy berie na vedomie:
 informácie o vyhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka
2016/2017,
 správu o čerpaní financií z rozpočtu za rok 2016
 rozpočet na rok 2017
 informácie o zápise žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2017/2018.
Rada školy ukladá:
 pani Erike Baďovej oboznámiť sa so Štatútom Rady školy pri ZŠ Klačno 4/2201,
Ružomberok.
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Záver
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala prítomným za účasť, ukončila zasadanie
rady školy a oboznámila prítomných s približným termínom nasledujúceho stretnutia v júni
2017.

Ružomberok 13.04.2017
Zapísala: Mgr. Eva Jacková
Overila: PhDr. Jana Muráňová

