
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Lomnička 29, 06503 Lomnička 

 

Plán činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ  

Lomnička 29 na rok 2019 

 

   V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia štyri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa 

členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu. 

 

Marec 
 
1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

 

2. Výročná správa rady školy za rok 2018 

 

3. Vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roka 2018/2019 

 

4. Vyhodnotenie mimoškolských aktivít  a školských projektov za I. polrok šk. roka 2018/2019 

 

5. Diskusia 

 

6. Uznesenie 

 

7. Záver 

 

 

Jún  
 
1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

 

2. Vyhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk. roku 2018/2019 

 

3. Vyhodnotenie mimoškolských aktivít a školských projektov za II. polrok šk. roka 2018/2019 

 

4. Správa o hospodárení školy v šk. roku 2018/2019  

 

5. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2019/2020  

 

6. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na SOŠ 

 

7. Informácie o organizácii šk. roka 2019/2020 

 

8. Diskusia 

  

9. Uznesenie 

 

10.  Záver  

 

 



 

September 

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom 

2. Správa o výchovno- vzdelávacích výsledkoch žiakov v školskom roku 2018/2019  

3. Oboznámenie členov rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov v školskom roku 

2019/2020  

4. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení výchovno- 

vzdelávacieho procesu  na školský rok 2019/2020 

5. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu na rok 2019/2020 

 

6. Oboznámenie členov rady školy s plánom činností školy na školský rok 2019/2020  

7. Informácie o hospodárení školy za I. polrok  2019 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

December 

1.Otvorenie, oboznámenie s programom 

2. Predbežná správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2019 a oboznámenie členov  rady školy 

s rozpočtom  na rok  2020 

3. Informácie o prebiehajúcich  aktivitách a projektoch školy 

 

4. Plán činnosti rady školy na kalendárny rok 2020 –odsúhlasenie 

  

5. Diskusia 

 

6. Uznesenie 

 

7. Záver 

 

 

V Lomničke 13. 12. 2018                                                                Mgr. Anna Zavadská 

                                                                                                        Predseda Rady školy 

                                                                                                    

 


