
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: 27.6.2017 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Informácie výchovného poradcu o činnosti v školskom roku 2016/2017 

3. Zhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Klačno za školský rok 2016/2017 

4. Diskusia 

5. Uznesenie  

6. Záver 

 

Otvorenie 

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala všetkých prítomných na zasadnutí rady 

školy, osobitne pána riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára, a ospravedlnila neprítomných. 

Na zasadnutí rady školy konanej 13.4.2017 rada školy uložila pani Erike Baďovej oboznámiť 

sa so Štatútom Rady školy pri ZŠ Klačno v Ružomberku, tento bod uznesenia bol splnený. 

 

Informácie výchovného poradcu o činnosti v školskom roku 2016/2017 

Mgr. Eva Jacková prečítala správu o činnosti výchovného poradcu, ktorú pripravila výchovná 

poradkyňa RNDr. Danka Beňová, ktorá sa na zasadnutí pre zdravotné problémy nemohla 

zúčastniť. Správa sa týkala profesionálnej orientácie žiakov, testovania žiakov, školského 

poradenstva a spolupráce výchovného poradcu s poradenskými a odbornými zariadeniami. 

(Príloha č. 2) 

 

Zhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Klačno za školský rok 2016/2017 

Predsedníčka rady školy predniesla Výročnú správu Rady školy pri ZŠ Klačno, v ktorej 

zhodnotila prvý rok fungovania rady školy v novom zložení. (Príloha č. 3) 

 

Diskusia 

Riaditeľ školy detailne vysvetlil prítomným výsledky Testovania 9, informoval ich 

o možnostiach štúdia na štátnych a súkromných školách v našom meste. Zhodnotil úspechy 
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žiakov futbalových tried. Informoval o zmenách v oceňovaní žiakov na konci školského roka. 

Žiaci deviateho ročníka, ktorí počas štúdia vykazovali vynikajúce študijné výsledky, 

reprezentovali školu v rôznych súťažiach alebo vykonali výnimočný čin, budú ocenení Cenou 

riaditeľa školy. Ďalej pán riaditeľ hovoril o zmene vo fotografovaní žiakov, od budúceho 

školského roka sa budú robiť triedne fotografie žiakov na začiatku školského roka. Pán Rusnák 

sa informoval o pobyte žiakov prvého stupňa v škole v prírode, tento pobyt zhodnotila PaedDr. 

Alena Huntošová.  

   

Uznesenie 

Rada školy berie na vedomie: 

 informácie výchovného poradcu o činnosti v školskom roku 2016/2017, 

 Výročnú správu Rady školy pri ZŠ Klačno za školský rok 2016/2017. 

 

Rada školy ukladá: 

 predsedníčke rady školy Mgr. Eva Jackovej vypracovať Plán zasadnutí Rady školy na 

školský rok 2017/2018.  

 

Záver 

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala prítomným za účasť, oboznámila ich 

s približným termínom nasledujúceho stretnutia v septembri 2017 a ukončila zasadanie rady 

školy. 

 

 

Ružomberok 27.6.2017 

                                                                                Zapísala:  Mgr. Eva Jacková  

                                                                                          Overila: PhDr. Jana Muráňová 
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