
Správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2017/2018

Údaje o rade školy:

Rada  školy prí ZŠ bola  ustanovená  v zmysle §  24 zákona  NR SR č.  596/2003 Z.  z.  o štátnej správe

v školstve a  školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších

predpisov po volbách dňa  16. septembra 2013.  Funkčné obdobie začalo dňom   8.  októbra  2013  na

obdobie 4 rokov, kedy bolo zároveň hlasovanĺm zvolené predsedníctvo  Rady školy. V školskom  roku

2017/2018 boli  zvolení dňa  11.9.2017  noví členovia  Rady školy za  rodičov a za zamestnancov.  Na

prvom  zasadnutí  Rady školy dňa  26.10.2017  bolo zvolené  nové  predsedníctvo  Rady školy.   Zmena

bola i u zriad'ovateľa, za  pani  Mgr. Svetlanu  Maňovú  nastúpila na základe uznesenia  MZ Mč BA Lamač

č.183/2018/Vll  zo dňa  15.02.2018  pani  Mgr.  Hana  lfková.

Členovia  rady školy:

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za

1 lng. Andrej Trtala predseda za rodičov

2 Mgr.  Mária Šimončičová podpredseda za rodičov

3 lng.  Darína  Hrádeková zapisovatell(a za zamestnancov

4 JUDr.  Júlia  Ondríšová člen delegovaný za zriad'ovateľa

5 MVDr.  Pavol Čech člen delegovanÝ za zriad'ovatel`a

6 lng.  Lukáš  Baňacký člen delegovaná za zriad'ovateľa

7 Mgr. Svetlana  Maňová do 14.2.2018 člen delegovaný za zriaďovateľa
8 Mgr.  Hana  lfková  od  15.2.2018 člen delegovaný za zriad'ovateľa

9 Mgr.  Barbora  Liptáková člen za  rodíčov
10 Jana  Bruteničová člen za  rodĺčov

11 Mgr. Jana  Rovenská člen za zamestnancov
12 Mgr. Júlia  Parová člen za zamestnancov

lnformácia o činnosti rady Školy za školský rok 20i7/2018:

1.     Početzasadnutí  Rady školy-3

2.      Problematika,  ktorou  sa  rada  školy zaoberala a jej pomoc prĺ  plnení poslanía  (úloh)   školy:
-       Schválenĺe plánu  práce, organízačnejštruktúrya  učebného plánu  na šk.  rok 2017/2018

-       Schváleníe školskéhovzdelávacieho programu  na rok 2017/2018

-       Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

-       Vyhodnotenie plnenia  koncepcíe  rozvoja  školy

-       Plán  kontínuálnehovzdelávanía pedagógov
-        Proj.ekty školy  (napr.  Rekonštrukcia  elektríckej  inštalácie a  svĺetidlových telies v dvoch

etapách,  Rekonštrukcía záhradky -projekt VW  Eko záhradky s domčekom  na náradie,

projekt   e-Twinning,   projekt   H2020   Newton   -medzinárodný   proj-ekt   s vysokými
školamí-gamifikácía,          indivíduálne         konzultácie-psychológ,         získať         špeciálnu

pedagogíčku,...)
-        Rozpočetškoly

-      Zápís žiakovdo prvého ročníka a príjatie žiakov
-      Onlinetestovanĺe devi.atakov
-      Prípravné materiály pre zasadnutía zastupitel'stva  MÚ  Lamač

-        Proj.ektový týždeň prí prĺležitostí  Roku čitateľskej gramotnosti



Diskusie o možnostjach zriadenia nultého ročníka

Dosiahnutíe   výborných   výsledkov   žiakov  v aktuálnom   školskom   roku   v školskej   aj

mimoškolskej  činnosti

Aktivíty   školy   k    40.    Výročiu    založenia   školy-vystúpenie    pre   verejnost'   vkine   a

vystúpenie pre pozvaných hostí v kine, občerstvenie/otvorená škola

DÍskusía   kDohode   ohľadom   majetku   školy   -refundácie   nákladov   na   opravu   od

zríaďovatel`a, zhutneníe a oprava  ihríska, oprava bežeckej dráhy za  umelý povrch
-       Zavedeníe prihláškyžiakov na etíckú  a náboženskú výchovu  na stupeň vzdelávania

-       Vytvorít' priestory na  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho  procesu  v školskom  roku

2019/2020 zväčšením  kapacity školy vo forme pri'stavby nových prĺestorov

Vypracoval:  lng.  Andrej Trtala
lng.  Andrej Trtala

predseda  Rady školy
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