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: 13.12.2016
Miesto konania: Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Program:
1. Otvorenie
2. Informovanie rady školy o prebiehajúcich aktivitách a projektoch základnej školy
3. Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
4. Informovanie o krúžkovej činnosti
5. Aktuálne problémy školy
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
Otvorenie
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala všetkých prítomných na zasadnutí rady
školy, osobitne pána riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára, ospravedlnila neprítomných
členov p. Annu Gálikovú, PaedDr. Alenu Huntošovú a pozvaného hosťa PaedDr. Simonu
Poliakovú. Zároveň určila zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Zapisovateľ Mgr. Eva Jacková,
overovateľ PhDr. Jana Muráňová.
Informovanie rady školy o prebiehajúcich aktivitách a projektoch základnej školy
Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár informoval prítomných o prebiehajúcich projektoch, do
ktorých sú zapojení žiaci základnej školy. Predstavil projekt Toč a nakrúcaj, na ktorom
spolupracuje Základná škola Klačno spolu so ZŠ Šafařikova z Valašského Meziříčí.
Cieľom projektu je rozšíriť priateľské vzťahy medzi deťmi z Českej a Slovenskej republiky, zoznámiť
ich s technikou spracovania videa od počiatočnej tvorby scenára po finálny strih a prezentáciu na
festivale. Ďalším projektom, o ktorom riaditeľ školy hovoril, je vybudovanie oddychovej zóny
s akváriom vo vestibule školy. Tento projekt je v súčasnosti v realizačnej fáze. Následne poinformoval
o zbierke pre zvieratká v Centre nájdených zvierat v Ružomberku. Tento rok vyzbierali žiaci sumu 223
€, ktorú spolu s vyučujúcimi v útulku odovzdali. Riaditeľ školy uviedol, že všetky informácie
o spomínaných projektoch sú dostupné na internetovej stránke základnej školy.
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Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
Správu špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov v šk. roku 2016/2017 (Príloha č.
2) pripravila špeciálna pedagogička PaedDr. Simona Poliaková a prečítala ju Mgr. Eva
Jacková. V správe sú uvedené udaje o:


rozdelení začlenených žiakov podľa zdravotného znavýhodnenia,



spolupráci s pedagogicko-psychologickými centrami v Ružomberku,



pláne práce špeciálneho pedagóga.

Informovanie o krúžkovej činnosti
Mgr. Eva Jacková informovala členov rady školy o krúžkovej činnosti a realizovaných
záujmových útvaroch, ktoré navštevujú žiaci ZŠ. Krúžky prebiehajú na pôde základnej školy
a sú evideované v CVČ Elán.
Aktuálne problémy školy a diskusia
Mgr. Eva Jacková prítomných pozvala na Vianočnú akadémiu, ktorá sa koná 22.12.2016
v Aule KU, akadémiu pripravili žiaci základnej školy pre spolužiakov, rodičov a verejnosť.
JUDr. Ľubomír Kubáň odpovedal na otázky vedenia školy týkajúce sa právnych otázok účasti
žiakov na akciách mimo budovy školy. Členovia rady školy diskutovali o možnostiach
športového vyžitia sa žiakov v novonaprojektovanej plavárni.
Uznesenie
Rada školy berie na vedomie:
-

informácie riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára o prebiehajúcich projektoch
a aktivitách školy,

-

informácie o činnosti špeciálneho pedagóga,

-

informácie o krúžkovej činnosti v šk. roku 2016/2017.

Záver
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala prítomným za účasť, oboznámila členov
s termínom nasledujúceho zasadania rady školy a zasadnutie ukončila.
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Ružomberok 13.12.2016
Zapísala: Mgr. Eva Jacková
Overila: PhDr. Jana Muráňová

