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VÝROČNÁ SPRÁVA 
O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

za rok 2010 
 

    Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2010. Zasadala na 
troch zo štyroch plánovaných stretnutí a to v marci, júni a septembri. 

       Predsedníčka predložila na prvom zasadnutí RŠ v mesiaci marec návrh plánu práce RŠ na 
rok 2010, ktorý bol prítomnými členmi jednohlasne prijatý. Zároveň prečítala členom RŠ  
výročnú správu za rok 2009. Členovia RŠ výročnú správu vzali na vedomie. Na riadne 
zasadnutie RŠ bol prizvaný riaditeľ školy Mgr. Igor Galo, ktorý predniesol správu 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 2008/2009, informoval prítomných 
o zápise žiakov do 1. ročníka,  oboznámil s rozpočtom školy na rok 2010.  V diskusii nás pán 
riaditeľ informoval o vypílení drevín v okolí školy kôly rekonštrukcii, o projekte školy na 
rekonštrukciu budovy, o projekte Ovocie na školách a o projekte Experimentálna výučba 
cudzieho jazyka v 4. ročníku. 
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
 
 2. zasadnutie RŠ sa konalo 14.6.2010. Členovia rady školy sa stretli až na tretíkrát. 
Dvakrát RŠ nebola uznášaniaschopná pre nedostatok prítomných. Aj na tretí krát to bolo 
veľmi tesné, prítomných bolo len 6 členov.  

         Predsedníčka RŠ otvorila školskú radu a privítala prítomných a hosťa – pána riaditeľa 
Mgr. Igora Gala. Oboznámila prítomných s programom. Mgr. Igor Galo informoval členov 
s  čerpaním rozpočtu školy a školských zariadení k júnu 2010. Škola požiada zriaďovateľa 
o zvýšenie rozpočtu v sume 17 000€ na úpravu asfaltovej plochy pred hlavným vchodom a 
vypracuje projekt na realizáciu vlastnej kotolne. Ďalej nás informoval o materiálno-
technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Škola vďaka projektu 
„Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“, získala nové počítače, 
dataprojektory a notebooky. Ako sa škola postupne adaptovala na nový školský program nám 
priblížil pán riaditeľ i prítomní učitelia. Školský rok pre druhákov a šiestakov bol náročný 
nielen pre žiakov, ale i pre pedagógov. Chýbali učebnice i pracovné zošity vo väčšine 
premetoch.   
V diskusii Mgr. Igor Galo informoval RŠ aj o projekte prestavby školy, ktorá sa zaháji cez 
letné prázdniny.  Škola bola úspešná aj pri podaní projektu „Experimentálne overovanie 
cudzieho jazyka v 4. ročníku“. V diskusii sa prítomní členovia zhovárali o aktuálnych 
problémoch ako školy, tak mesta. 
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
 
 3. zasadnutie sa uskutočnilo 27.9.2010. Opäť bola účasť na hrane 
uznášaniaschopnosti. Prítomných bolo len šesť členov.   
          Mgr. Ivana Beľáková otvorila zasadnutie, privítala prítomných. Mgr. Igor Galo prečítal 
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2009/2010. 
Prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili jej schválenie.  
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 Mgr. Igor Galo oboznámil členov s novým školským programom pre 3. a 7. ročník základnej 
školy. Nedostatok vidí v chýbajúcich učebniciach pre dané ročníky. Mnohé ešte ani nevydali, 
o pracovných zošitoch nehovoriac. Následne RŠ oboznámil s Plánom práce na školský rok 
2010/2011.V diskusii širšie opísal  práce na rekonštrukcii školy. Bližšie informoval 
o úspešnom fungovaní projektu CLIL, predtým prezentovaný ako projekt „Experimentálne 
overovanie cudzieho jazyka v 4. ročníku“. Garantom projektu je Fakulta prírodných vied 
Žilinskej univerzity.  
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
 
 4. zasadanie RŠ bolo naplánované na mesiac november. Mali sa na ňom prejednať dva 
hlavné body: Čerpanie rozpočtu školy k 30.9.2010 a Rozpočet školy na rok 2011. Vzhľadom 
na komunálne voľby mesto schválenie rozpočtu na rok 2011 presunulo z novembra 2010 na 
január 2011. Preto bolo zbytočné zvolávať RŠ. Spomínané body sa preniesli do plánu práce 
na marec 2011.    
 
 
 Plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach RŠ v ukladacej časti  hodnotí RŠ na každom 
zasadnutí, pričom za rok 2010 boli všetky úlohy splnené. 
 
 Zo všetkých zasadnutí je vyhotovená zápisnica. Na všetkých zasadnutiach RŠ bol 
prítomný riaditeľ  školy, ktorý Rade školy predkladal správy a informácie podľa požiadaviek 
RŠ. Účasť členov RŠ na zasadnutiach bola málo uspokojujúca. V budúcnosti prosím všetkých 
členov RŠ, aby svoju mailovú pozvánku potvrdili, respektíve svoju neúčasť ospravedlnili. 
Predídeme tak zbytočnému zavádzaniu ostatných členov RŠ.  
 
      Plán práce RŠ, menný zoznam členov RŠ a výročné správy sú zverejnené na novej 
internetovej stránke našej školy – www.zshviezdoslavka.sk.. 
 
 
 
 
 
 
 
V Revúcej, dňa 28. marca 2011 
 

 

 

                                                                                             
Mgr. Ivana Beľáková 

  Predseda RŠ 
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PRÍLOHA  

 Výročná správa RŠ za rok 2010 

 
1. zasadnutie 

UZNESENIA 
RŠ sa oboznámila s výročnou správou za rok 2009 
RŠ schválila plán práce rady školy na rok 2010 
RŠ berie na vedomie : 

− Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.  polrok 2009/2010 
− Rozpočet na rok 2010 

 
O uzneseniach hlasovalo:             7 členov RŠ 
Za prijatie uznesenie hlasovalo: 7 členov RŠ 
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 členov RŠ 
Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 

 
 

2. zasadnutie 
UZNESENIA 
RŠ sa oboznámila s: 

− materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
− čerpaním rozpočtu školy 

 
O uznesení  hlasovalo:             6 členov RŠ 
Za prijatie uznesenie hlasovalo: 6 členov RŠ 
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 členov RŠ 
Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 
 
 
 

 
3. zasadnutie 

UZNESENIA 
RŠ berie na vedomie nasledovné dokumenty predložené riaditeľom školy: 

− Správu o o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti v šk. roku 
2009/2010 

− Vlastný školský program pre 3. a 7. ročník ZŠ 
− Plán práce  na šk. rok 2010/2011 

 
O uznesení  hlasovalo:             6 členov RŠ 
Za prijatie uznesenie hlasovalo: 6 členov RŠ 
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 členov RŠ 
Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 


