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VÝROČNÁ SPRÁVA 
O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

za rok 2011 
 

           Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2011. Zasadala na 
troch zo štyroch plánovaných stretnutí a to v marci, októbri a decembri. 

       Na marcovom zasadnutí predsedníčka RŠ predstavila novú členku RŠ p. Ing. Jaroslavu 
Drugdovú, delegovanú mestom Revúca za pani Ing. Karin Kilíkovú. 
       Predsedníčka RŠ navrhla plán práce RŠ na rok 2011. Mgr Ivan Ružiak  požiadal doplniť 
do plánu práce za mesiac marec 2011 návrh na vyslovenie nedôvery členovi rady školy p. Ing. 
Igorovi Škvarlovi. Prítomní členovia  jednohlasne zahlasovali za zaradenie tohto návrhu do 
programu plánu práce. Aj  Ing. Igor Škvarla  požiadal doplniť do plánu práce za mesiac marec 
2011 návrh na  odvolanie riaditeľa školy. Na základe výsledkov hlasovania sa návrh Ing. I. 
Škvarlu nezaradil do programu plánu práce. (za-1, proti-8). Predsedníčka prečítala výročnú 
správu za kalendárny rok 2010. Na riadne zasadnutie RŠ bol prizvaný riaditeľ školy Mgr. Igor 
Galo, ktorý predniesol správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 
2009/20010, informoval prítomných o zápise žiakov do 1. ročníka,  oboznámil s rozpočtom 
školy na rok 2011.  Zateplením budovy a výmenou okien sa znížili náklady na energie. 
Vyjadril nutnosť zrekonštruovať telocvičňu a ŠJ. V ďalšom bode Mgr. Ivan Ružiak prečítal 
Návrh na vyslovenie nedôvery členovi rady školy p. Ing. Igorovi Škvarlovi. Po vzájomnej 
výmene názorov, ktoré sa uskutočnilo v rámci diskusie, vystúpili všetci prítomní členovia. 
Diskusia bola ukončená verejným hlasovaním.  Na základe výsledkov hlasovania (Za-6, proti-
0, zdržali sa-3) Rada školy požiadala Radu rodičov Rodičovského  združenia pri ZŠ 
Hviezdoslavova 1 v Revúcej o odvolanie Ing. I. Škvarlu  a delegovanie jeho náhradníka. 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
 
 2. zasadnutie RŠ sa konalo v októbri. Aj keď bola rada uznášaniaschopná, chýbali v nej 
dvaja členovia. Rodičovská rada síce odvolala Ing. Škvarlu, no do 2. zasadnutia nestihla 
delegovať jeho náhradníka. Druhým chýbajúcim členom bola zosnulá PhDr. Eva Štulerová. 
Predsedníčka rady školy  otvorila zasadnutie, privítala prítomných. Prečítala program 
zasadnutia. Mgr. Igor Galo, riaditeľ školy informoval o organizácii školského roka 
2011/2012. Oznámil, že došlo od 01.09.2011 k personálnym zmenám. Prečítal správu o 
výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2010/2011. Prítomní členovia jednohlasne 
odsúhlasili jej schválenie. Obsah správy je uverejnený na internetovej stránke našej školy. 
Riaditeľ školy oboznámil členov s novým školským programom pre 4. a 8. ročník základnej 
školy, prečítal Plán práce na školský rok 2011/2012. V diskusii  Ing.Jana Šmidtová pochválila 
školskú webovú stránku a  jej pravidelnú aktualizáciu.  

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
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 3. zasadnutie sa uskutočnilo v decembri. Medzi prítomnými bola nová členka RŠ 
JUDr. Martina Dufalová, kooptovaná mestom za E. Štulerovú. Rodičovská rada ani do 
tretieho stretnutia neurčila náhradníka.   
          Mgr. Ivana Beľáková otvorila zasadnutie, privítala prítomných. Mgr. Igor Galo prečítal 
správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. štvrťrok  šk. roku 
2011/2012. Prítomní členovia jednohlasne odsúhlasili jej schválenie. Riaditeľ tiež oboznámil 
prítomných s čerpaním rozpočtu k 31.10. a návrhom rozpočtu na nový kalendárny rok. 
V závere Mgr. Igor Galo vyjadril spokojnosť s činnosťou RŠ. Poďakoval sa všetkým 
prítomným a aktívnym členom za pravidelnú účasť na zasadnutiach RŠ a do budúcnosti dúfa, 
že v novej RŠ s nimi bude opäť spolupracovať. Mgr. Beľáková sa rozlúčila s prítomnými, 
nakoľko RŠ končí svoje 4-ročné pôsobenie a v budúcom roku sa v nej stretnú novozvolení 
členovia. 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 

 Plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach RŠ v ukladacej časti  hodnotí RŠ na každom 
zasadnutí, pričom za rok 2011 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.  
 
      
 
 
 
 
V Revúcej, dňa 28. marca 2012 
 

 

 

                                                                                             
Mgr. Ivana Beľáková 

  Predseda RŠ 
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PRÍLOHA  
 Výročná správa RŠ za rok 2011 

 
1. zasadnutie 

Uznesenia: 

1. RŠ sa oboznámila s výročnou správou za rok 2010 
2. RŠ doplnila a schválila plán práce rady školy na rok 2011 
3. RŠ berie na vedomie : - Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.   

                                                    polrok 2010/2011 

                                                -  Rozpočet na rok 2011 

4. RŠ vyslovuje nedôveru členovi RŠ Ing. Igorovi Škvarlovi a žiada Radu rodičov 
Rodičovského  združenia pri ZŠ, Hviezdoslavova 1 v Revúcej, o odvolanie Ing. I. 
Škvarlu  a delegovanie jeho náhradníka. 

 
O uzneseniach hlasovalo:             9 členov RŠ 
Za prijatie uznesenie hlasovalo: 9 členov RŠ 
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0 členov RŠ 
Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 
 
 

2. zasadnutie 
Uznesenia:  

1. RŠ berie na vedomie nasledovné dokumenty predložené riaditeľom školy: 
- Správu o o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti 

v šk. roku 2010/2011 
- Vlastný školský program pre 4. a 8. ročník ZŠ 
-  Plán práce  na šk. rok 2011/2012 

 
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:  
                   1.  RŠ berie na vedomie nasledovné dokumenty predložené riaditeľom školy: 

- Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.štvrťrok 
2011/2012 

- Čerpanie rozpočtu školy k 31.10.2011 
- Návrh rozpočtu na rok 2012 
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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 
 


