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: 26.2.2019
Miesto konania: Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1)
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2018/2019
3. Správa o čerpaní financií za rok 2018
4. Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2019
5. Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
6. Informácie zástupcu primátora mesta Ružomberok Mgr. Michala Lazára
7. Aktuálne problémy školy
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Otvorenie
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala prítomných a oboznámila ich s programom
zasadnutia rady školy. Dala hlasovať o zmene bodov v programe. Bod č. 6 informácie zástupcu primátora
mesta navrhla presunúť na začiatok. Zmena bola jednomyseľne odhlasovaná.
Informácie zástupcu primátora mesta Ružomberok Mgr. Michala Lazára
Viceprimátor mesta Ružomberok predstavil rade školy svoju víziu napredovania výchovy a vzdelávania
v meste Ružomberok. Ubezpečil prítomných o pomoci a spolupráci mesta Ružomberok pri rozvoji
základnej školy.
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2018/2019
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. V tomto roku sa na prvých miestach v okresných kolách umiestnili žiaci
v olympiáde zo SJL, ANJ, GEO, BIO a v športovej súťaži cezpoľný beh. Riaditeľ školy ďalej informoval
o výsledkoch Testovania 5, spolupráci s poradenskými a odbornými zariadeniami. (Podrobnejšie
informácie v Prílohe 2 u predsedníčky rady školy.)
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Správa o čerpaní financií za rok 2018 a oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2019
Riaditeľ školy zdôvodnil čerpanie rozpočtu v roku 2018 a zároveň informoval o rozpočte na rok 2019.
(Podrobnejšie informácie v Prílohe 3 a 4 u predsedníčky rady školy.)
Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
Špeciálna pedagogička PaedDr. Simona Poliaková zhodnotila svoju činnosť za prvý polrok šk. roka
2018/2019. Uviedla počet začlenených žiakov na škole, rozdelenie žiakov podľa rôznych znevýhodnení.
Podrobne informovala o priebehu blížiaceho sa Testovania 9 a podmienkach, za ktorých budú testovanie
absolvovať začlenení žiaci. Opísala spoluprácu s CCCPaP v Ružomberku, Nízkoprahovým denným
centrom pre deti a rodinu Pre-Rod a ďalšími organizáciami, s ktorými spolupracuje základná škola.
(Podrobnejšie informácie v Prílohe 5 u predsedníčky rady školy.)
Aktuálne problémy školy a diskusia
V tomto bode riaditeľ školy informoval o naplánovaných projektoch základnej školy, o výstavbe
Športovej akadémie v priestoroch základnej školy a o možnom rozšírení školskej jedálne.
Diskusia sa viedla aj o rôznych možnostiach zvyšovania počtu prijímaných žiakov. Jedna z možností ako
zvýšiť počet žiakov v triedach bol návrh na zriadenie dievčat do futbalových tried, ďalšou bol návrh,
ktorý podala Mgr. Eva Jacková, otvoriť športové triedy aj pre iné športy ako futbal.

Uznesenie
Rada školy berie na vedomie:
●

informácie zástupcu primátora mesta Ružomberok Mgr. Michala Lazára,

●

vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2018/2019,

●

správu o čerpaní financií za rok 2018,

●

informácie o rozpočte na rok 2019,

●

informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov.

Záver
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala prítomným za účasť, oznámila predbežný termín
nasledujúceho naplánovaného zasadnutia rady školy v júni 2019 a ukončila zasadanie rady školy.

Ružomberok 28.2.2019

Zapísala: Mgr. Eva Jacková, Overila: PhDr. Jana Muráňová

