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: 24.2.2022

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia (5.10.2021)
3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka
2021/2022
4. Správa o čerpaní financií z rozpočtu za rok 2021
5. Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2022
6. Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
7. Rôzne: pandemické opatrenia, vyhodnotenie lyžiarskeho výcviku
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Otvorenie
Predsedníčka Rady školy Mgr. Zuzana Smiešková privítala prítomných a ospravedlnila
neprítomnú špeciálnu pedagogičku Mgr. Barboru Graindovú, ktorá sa na zasadnutí
nezúčastnila.

Kontrola uznesenia
Mgr. Zuzana Smiešková skonštatovala, že všetky body uznesenia boli splnené. Riaditeľ školy
PaedDr. Mojmír Šrobár informoval o riešení „Otvoreného listu“ zo strany rodičov. Bolo
uskutočnené stretnutie, na ktorom rodičia uznali vhodnosť novej organizácie vyučovania na
2. stupni.
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Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2021/2022
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 ďalej informoval o novele
školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho
konania pre školský rok 2022/2023, aj o možnosti pre žiakov 9. ročníka zúčastniť sa dňa
otvorených dverí. (Podrobnejšie informácie v Prílohe č.2 v dokumentácii rady školy)

Správa o čerpaní financií za rok 2021 a oboznámenie s rozpočtom na rok 2022
Riaditeľ školy zdôvodnil čerpanie rozpočtu v roku 2021 a zároveň informoval o rozpočte na
rok 2022. (Podrobnejšie informácie v Prílohe č. 3 a 4 v dokumentácii rady školy.)

Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
Špeciálna pedagogička Mgr. Barbora Graindová v správe, ktorú prečítal pán riaditeľ,
zhodnotila svoju činnosť za prvý polrok šk. roka 2021/2022. Uviedla počet začlenených
žiakov na škole, rozdelenie žiakov podľa rôznych znevýhodnení. Podrobne informovala
o priebehu blížiaceho sa Testovania 5 a Testovania 9 a podmienkach, za akých budú
testovanie absolvovať začlenení žiaci. Taktiež informovala, s ktorými žiakmi pracujú na
hodinách asistenti učiteľa. (Podrobnejšie informácie v Prílohe č.5 v dokumentácii rady školy)

Rôzne
Pán riaditeľ informoval o uplatňovaní pandemických opatrení na škole a skonštatoval, že
napriek zvýšenému presunu žiakov druhého stupňa medzi učebňami sa to neodrazilo na
zvýšenej chorobnosti. Práve naopak, boli oveľa menej v karanténe v porovnaní s prvým
stupňom. Mgr. Ján Gálik v správe, ktorú prečítal pán riaditeľ, informoval o priebehu
lyžiarskeho výcviku pre žiakov 7. a 8. ročníka. (Podrobnejšie informácie v Prílohe č.6
v dokumentácii rady školy)

Diskusia
Pán Mgr. Michal Lazar informoval prítomných o spôsobe tvorby rozpočtov pre školy
a ozrejmil kompetencie mesta v tejto oblasti.
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Uznesenie
Rada školy berie na vedomie:
•
•
•
•

vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka
2021/2022,
správu o čerpaní financií za rok 2021
informácie o rozpočte na rok 2022
informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov

Záver
Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Smiešková poďakovala členom rady školy aj riaditeľovi
školy PaedDr. Mojmírovi Šrobárovi za účasť.

Ružomberok 24.04.2022

Zapísala: Mgr. Daša Fabianová
Overila: PaedDr. Martina Bachanová

