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: 27.2.2018
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 2017/2018
3. Správa o čerpaní financií za rok 2017
4. Oboznámenie sa s rozpočtom na rok 2018
5. Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
6. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
7. Aktuálne problémy školy
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver

Otvorenie
Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala všetkých prítomných na zasadnutí rady
školy, osobitne riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára a Mgr. Katarínu Liškovú, zástupujúcu
OZ ZO PŠaV. Podľa dohody v kolektívnej zmluve budú zástupcovia odborových zväzov
pozývaní na zasadnutia rady školy kvôli informáciám v bode 3 a 4.
Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka 2017/2018
Riaditeľ školy oboznámil členov rady školy s výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu za
I. polrok šk. roku 2017/2018 (Príloha č. 2).
Správa o čerpaní financií z rozpočtu za rok 2017 a oboznámenie rady školy s rozpočtom
na rok 2018
Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár podal správu o financovaní a vynaložených finančných
prostriedkoch v roku 2017 a zároveň informoval prítomných o predpokladaných výdavkoch na
rok 2018 (Prílohy 3 a 4).
Informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov
Mgr. Eva Jacková prečítala správu špeciálnej pedagogičky o jej činnosti a začleňovaní žiakov
v školskom roku 2017/2018 (Príloha č. 3).

Rada školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok

Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
Riaditeľ školy informoval prítomných o dokončenom projekte Toč a nakrúcaj, v ktorom žiaci
základnej školy spolupracovali so žiakmi z Valašského Meziříčí. Vyzdvihol kreativitu
a praktické zručnosti žiakov pri práci s IKT. Výsledné práce žiaci prezentovali na poslednom
spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo v Ružomberku a budú zverejnené na webových stránkach
obidvoch zúčastnených škôl. Na webovej stránke základnej školy (http://www.zsklacnork.sk/)
sú priebežne poskytované informácie o uskutočnených aktivitách školy.
Aktuálne problémy školy
Riaditeľ školy informoval prítomných o blížiacom sa Testovaní 9, na ktorom sa zúčastnia žiaci
deviateho ročníka. Ďalej informoval o probléme s kyberšikanovaním, ktoré sa vyskytlo medzi
žiakmi základnej školy a je aktuálne v priebehu riešenia.
Diskusia
Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní, diskutovalo sa o priebehu lyžiarskeho výcviku
a o možných budúcich projektoch a aktivitách základnej školy.
Uznesenie
Rada školy berie na vedomie:
 informácie o vyhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka
2017/2018,
 správu o čerpaní financií z rozpočtu za rok 2017,
 rozpočet na rok 2018,
 informácie špeciálneho pedagóga o činnosti a začleňovaní žiakov,
 informácie riaditeľa školy o prebiehajúcich projektoch a aktivitách školy.
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
2018.

Zapísala: Mgr. Eva Jacková
Ružomberok 27.2.2018

Overila: Erika Baďová
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