
RADA ŠKOLY PRI ŠZŠ, SLNEČNÁ 421, SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

 

Výročná správa o činnosti Rady školy pri ŠZŠ Slnečná 421, Spišský 

Štiavnik 

za kalendárny rok 2018 

V kalendárnom roku 2018 zasadali členovia Rady školy 4-krát v zložení podľa prezenčných 

listín v súlade s platným Štatútom RŠ. Členov na zasadnutia zvolávala predsedníčka RŠ 

pozvánkou prostredníctvom e-mailu alebo písomnou formou. Na zasadnutiach RŠ bola 

prítomná riaditeľka školy, ktorá predkladala správy a informácie podľa požiadaviek RŠ. Zo 

zasadnutí RŠ sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny. 

V tomto roku boli zmeny v zložení rady školy: v auguste 2018 bola delegovaná nová členka 

rady školy pani Ing. Anna Koščová, a od októbra 2018 bol delegovaný pán Mgr. Miloš 

Jakubík. RŠ sa schádzala na všetkých zasadnutiach takmer v plnom počte. Dôvodom 

neprítomnosti bola práceneschopnosť, alebo neodkladná pracovná záležitosť člena RŠ. 

Neúčasť členov bola ospravedlnená. Svoju neúčasť na zasadnutiach ospravedlnili pred 

zasadnutím Rady školy. 

 

Jednotlivé uznesenia, ktoré boli prijaté zo zasadnutí sú uvedené ako prílohy Výročnej správy 

RŠ za rok 2018. 

1. Prvé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa : 27.03.2018 

Obsahom bolo: 

a) Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí Rady školy na rok 2018 

b) Hodnotiaca správa RŠ 2017 

c) Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok 

d) Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2018 

e) Vyhodnotenie výchovno –vzdelávacích výsledkov za 1.polrok v šk. roku 2017/2018 

 

2. Druhé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa: 24.05. 2018 

Obsahom bolo: 

a) Návrh na organizáciu ďalšieho školského roka – 2018/2019  

b) Zhodnotenie krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018 



 

3. Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa: 30.08. 2018 

      Obsahom bolo:  

a)   Úspešnosť žiakov pri prijímaní na odborné školy 

b)   Učebné plány pre 4. a 8. ročník 

 

4. Štvrté zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa: 11.10.2018 

Obsahom bolo: 

a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školských zariadení za šk. rok 2017/2018 

b) Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie rokov 2018-2019 

c) Plán činnosti na školský rok 2018/2019( možnosti záujmovej činnosti, projekty, 

spolupráca s rodičmi, inými subjektmi) 

d) Dodatok k Štatútu RŠ 

 

Zo zasadnutí RŠ boli vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny. Rada školy v roku 2018 

nedostala žiadny podnet na riešenie závažných skutočností, ktoré sa vzťahujú k činnosti a 

problematike školy. 

 

Hospodárenie RŠ 

V zmysle Štatútu RŠ, rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené  

s činnosťou RŠ sú uhrádzané z prostriedkov školy. V kalendárnom roku 2018 vedenie školy 

materiálne zabezpečilo bezproblémový chod rady školy. 

 

Ďalšie údaje 

Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2018 bude sprístupnená každému k nahliadnutiu v 

budove školy a na webovej stránke našej školy. 

Hodnotiacu správu Rady školy za rok 2018 vypracovala Mgr. Anna Brtková, predsedníčka 

RŠ. 

 

 

V Spišskom Štiavniku, 07.03.2019 

 

                                                                                                                  Mgr. Anna Brtková 

                                                                                                                    predsedníčka RŠ 



 

Príloha k Výročnej správe Rady školy pri ŠZŠ, Slnečná 421, Spišský Štiavnik za rok 

2018 

 

Uznesenie zo dňa 27.03.2018 

RŠ schválila Plán zasadnutí RŠ na rok 2018 s úpravou  bodu č. 3 

RŠ zobrala na vedomie :  

                         1.Výročnú správu RŠ  za rok 2017. 

                              2.Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok. 

                              3.Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2018. 

                              4.Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok  

 v šk. roku 2017/2018. 

 

Uznesenie zo dňa 24.05.2018  

     RŠ zobrala na vedomie : 

                             1.Návrh na organizáciu ďalšieho šk. roka 2018/2019  

                              2.Zhodnotenie krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018 

 

Uznesenie zo dňa 30.08.2018 

    RŠ zobrala  na  vedomie: 

                               1.Informácie o počte končiacich žiakov, ktorí budú pokračovať   

v ďalšom štúdiu na OU. 

                                2.Informácie o inovácii ŠkVP 

 

Uznesenie zo dňa 11.10.2018 

RŠ vzala na vedomie: 

                                          1.Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  

                                             podmienkach školy a školských  zariadení za šk. rok 2017/2018. 

                                         2.Koncepčný zámer rozvoja školy a jeho plnenie v šk. roku   

                                            2017/18. 

                                         3.Plán činnosti na školský rok 2018/2019 (možnosti záujmovej  

                                            činnosti, projekty, spolupráca s rodičmi, inými subjektmi...). 

 

RŠ schválila  Dodatok k Štatútu RŠ. 

 

 


