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: 25.6.2019
Miesto konania: Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy
3. Informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2018/2019
4. Zhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Klačno, 4/2201 Ružomberok za školský rok 2018/2019
5. Informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin
6. Aktuálne problémy školy
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver
Otvorenie
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala prítomných a oboznámila ich s programom
zasadnutia rady školy.
Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy
Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár informoval prítomných o priebehu zápisu žiakov do 1. ročníka,
zhodnotil dôvody malého počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020. Medzi
negatívne vplyvy uviedol demografiu, polohu základnej školy a iné.
Informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2018/2019
Výchovná poradkyňa Mgr. Lenka Jančiová podala podrobnú správu o svojej činnosti v školskom roku
2018/2019. Ťažisko jej činnosti tvorili štyri okruhy: profesionálna orientácia, Testovanie 5 a 9, oblasť
výchova a vzdelávanie, spolupráca s poradenskými a odbornými zariadeniami. Správa výchovnej
poradkyne tvorí Prílohu č. 2.
Zhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Klačno, 4/2201 Ružomberok za školský rok 2018/2019
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková predniesla Výročnú správu Rady školy pri ZŠ Klačno
4/2201, Ružomberok, v ktorej zhodnotila činnosť rady školy v školskom roku 2018/2019. (Príloha č. 3)
V tomto školskom roku zaniká členstvo v rade školy PhDr. Janke Muráňovej z dôvodu odchodu jej
dieťaťa zo základnej školy.
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Informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin
Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár informoval prítomných o prebiehajúcej výstavbe internátu –
futbalovej akadémie a športového ihriska v areáli školy, z tohto dôvodu areál školy počas prázdnin
nebude sprístupnený pre verejnosť.
Aktuálne problémy školy a diskusia
Diskusiu otvoril JUDr. Ľubomír Kubáň, ktorý zisťoval dôvody nízkeho počtu žiakov zapísaných do
prvého ročníka ZŠ. Ďalší členovia rady školy hľadali možnosti, ako zvýšiť záujem žiakov študovať
v ZŠ Klačno. Keďže základná škola má dobré športové podmienky, mnohé názory sa týkali rozšírenia
výuky aj iných športov ako futbal.
Uznesenie
Rada školy berie na vedomie:


vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy,



informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2018/2019,



zhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Klačno, 4/2201 Ružomberok za školský rok
2018/2019,



informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin.

Rada školy ukladá:
predsedníčke rady školy do 30 dní po zániku členstva PhDr. Janky Muráňovej doplniť člena do rady
školy za rodičov, ktorý sa umiestnil pri vytváraní rady školy na najvyššom mieste v poradí
nezvolených kandidátov.
Záver
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala PhDr. Janke Muráňovej za spoluprácu v rade
školy v uplynulom období, všetkým prítomným za účasť, oznámila predbežný termín nasledujúceho
naplánovaného zasadnutia rady školy v septembri 2019 a ukončila zasadanie rady školy.

Ružomberok 26.6.2019
Zapísala: Mgr. Eva Jacková
Overila: PaedDr. Alena Huntošová

