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VÝROČNÁ SPRÁVA 
O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

za rok 2012 
 

           Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2012. Zasadala na 
všetkých štyroch plánovaných stretnutiach a to v máji, v júni, septembri a v novembri. 

     Na májovom zasadnutí bolo prítomných 7 členov RŠ, 4 členovia boli ospravedlnení. RŠ 
bola uznášaniaschopná a privítala riaditeľa školy Mgr. I. Gala.  
     Pán riaditeľ, poverený zriaďovateľom, zabezpečiť ustanovujúce zasadnutie Rady školy, 
privítal prítomných a oboznámil ich s programom: voľba volebnej komisie, informácia 
o priebehu volieb do RŠ, predstavenie nových členov a voľba predsedu rady školy. Do 
volebnej komisie boli zvolení:  Bc. V. Lapajová (predseda), Mgr. J. Kvetko. Riaditeľ 
oboznámil prítomných s priebehom a výsledkami volieb do Rady školy. Skonštatoval, že 
voľby pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy a zástupcov rodičov žiakov do 
Rady školy prebehli v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004. Postupne predstavil 
novozvolených a delegovaných členov Rady školy. Voľby predsedu prebehli tajným 
hlasovaním. Bc. Viera Lapajová po vyhodnotení hlasovania skonštatovala, že za 
predsedníčku Rady školy bola zvolená Mgr. Ivana Beľáková, s počtom hlasov 6.  Voľby 
prebehli v súlade s vyhláškou MŠ SR 291/2004 Z.z.  Predsedníčka bola zvolená 
nadpolovičnou väčšinou členov rady školy. V závere pán riaditeľ Galo poďakoval za účasť 
a ochotu pracovať v Rade školy  a ustanovujúce zasadnutie Rady školy ukončil. 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
 
     2. zasadnutie RŠ sa konalo 20. júna 2012. Prítomní boli 7 členovia, 4 členovia 
ospravedlnení,  ďalej prítomní 1 hosť. Členovia potvrdili uznášaniaschopnosť Rady školy.  
     Predsedníčka RŠ Mgr. Ivana Beľáková otvorila školskú radu, privítala prítomných a 
zhodnotila činnosť RŠ v kalendárnom roku 2011 prečítaním výročnej správy RŠ za rok 2011. 
Následne navrhla plán práce RŠ na rok 2012. K plánu práce nemali prítomní členovia žiadne 
pripomienky a bol jednohlasne prijatý.  
     Podľa § 9 vyhlášky č. 291/2004 Z. z sa zaoberala štatútom rady školy, jeho doplnením a 
schválením. Prítomní sa dohodli, že sa so štatútom podrobne oboznámia prostredníctvom 
mailovej pošty a na najbližšom stretnutí sa k nemu vyjadria.  
     Mgr. Igor Galo prečítal Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 
2011/2012, informoval o zápise prvákov do 1. ročníka. Informoval tiež o výsledkoch 
monitoru žiakov 9. ročníka. V štatistike naša škola dosiahla slovenský nadpriemer. 
Medzi banskobystrickými školami sme obsadili popredné miesto a medzi ZŠ v meste sme boli 
najlepší. Žiaci napísali slovenský jazyk na 69,78 % a matematiku na 61,71 % .  
     P. riaditeľ informoval aj o čerpaní rozpočtu školy za rok 2012. Zateplením budovy 
a výmenou okien sa znížili náklady na energie. Pod správou máme multifunkčné ihrisko 
a správcu hradíme tiež z vlastného rozpočtu. 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
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     Na septembrovom zasadnutí bolo prítomných 9 členov RŠ, 2 členovia ospravedlnení,  
ďalej prítomní 1 hosť – riaditeľ školy. Prítomní členovia potvrdili uznášaniaschopnosť Rady 
školy. Predsedníčka RŠ Mgr. Ivana Beľáková otvorila školskú radu, privítala prítomných a 
oboznámila ich s programom práce.  
     Riaditeľ ZŠ Mgr. Igor Galo oboznámil členov s Plánom práce školy na školský rok 
2012/2013. V prípade podrobnejšieho prezretia si ho nájdu na webovej stránke našej školy. 
Informoval tiež o zmenách v personálnom obsadení učiteľov. V rámci európskych sociálnych 
fondov, projektu Marginalizované rómske komunity, pracujú na našej škole 2 rómske 
asistentky. Tiež máme v tomto školskom roku 0. ročník.  
     Mgr. I. Galo predniesol Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti v šk. roku 2011/2012.  Mgr. I. Galo oboznámil prítomných s čerpaním rozpočtu. 
Rozpočet sa pripravuje na kalendárny rok, no k 15. 9. sa prehodnocuje na základe počtu 
žiakov v novom školskom roku. Počas prázdnin sa zrekonštruovali záchody pre staršie 
dievčatá. Osobitne vyzdvihol problémy so školskou jedálňou.  
     Mgr. Beľáková oboznámila prítomných s doručenou poštou od ZO OZ pri ZŠ 
Hviezdoslavova. Dôvodom bola informácia o vyhlásení štrajku. Pošta bola doručená aj od 
zriaďovateľa. Dôvod bol rovnaký, oznámenie o vyhlásení štrajku a jeho začatí i oznámenie 
o prerušení vyučovania. Schválenie štatútu sa  presunulo na nasledujúce stretnutie.  
     V diskusii Mgr. Galo navrhol RŠ, aby odsúhlasila navýšenie počtu žiakov v 0. ročníku 
o Dominika Tamáša, pretože bol podľa zákona prekročený maximálny limit žiakov pre 0. 
ročník. RŠ návrh jednohlasne schválila. Mgr. Galo tiež informoval, že plánuje od októbra 
poskytnúť službu pre rodičov – prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti zabezpečiť 
bezpečný prechod cez cestu a z autobusovej stanice.  

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
 
     Na novembrovom stretnutí bolo prítomných 6 členov, 5 členovia ospravedlnení,  ďalej 
prítomní 1 hosť – riaditeľ školy.  Prítomní členovia potvrdili uznášaniaschopnosť Rady školy.  
Predsedníčka RŠ Mgr. Ivana Beľáková otvorila školskú radu, privítala prítomných a 
oboznámila ich s programom.  
     Prítomní rokovali o štatúte RŠ a nemali k nemu žiadne pripomienky. Predsedníčka ale 
upozornila, že sa podľa zákona zmenil článok IV, odstavec 2 o členoch rady školy. V bode d 
je zmena, lebo zriaďovateľ deleguje do RŠ 4 členov a tým vypadáva bod  g. Táto zmena sa 
ukotví do dodatku.  
     Riaditeľ Igor Galo oboznámil prítomných s návrhom rozpočtu na kalendárny rok 2013. 
Rozpočet by sa mal schvaľovať 13.12.2012. Pán riaditeľ tiež informoval o čerpaní rozpočtu 
k 31.10.2012. Problémy má škola so mzdami pre ŠKD.  
     Mgr. Igor Galo informoval aj o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.štvrťrok 
2012/2013. Zhodnotil prospech a správanie žiakov. Vyhodnotil súťaže a pochválil úspešných 
žiakov. Informoval o akciách organizovaných školou.  
     Predsedníčka RŠ predložila plán činnosti RŠ na pripomienkovanie a doplnenie. Prítomní 
k plánu nemali žiadne námietky. V diskusii členovia rady školy riešili aktuálne problémy. 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 
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 Plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach RŠ v ukladacej časti  hodnotí RŠ na každom 
zasadnutí, pričom za rok 2012 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 1. marca 2013 
 

 

 

                                                                                             
Mgr. Ivana Beľáková 

  Predseda RŠ 
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PRÍLOHA  
 Výročná správa RŠ za rok 2012 

 
1. Zasadnutie 

 

Uznesenia: 

Rada školy pri Základnej škole Hviezdoslavova 1 v Revúcej  na svojom ustanovujúcom 
zasadnutí zo dňa 30.5.2012: 

1. berie na vedomie opis priebehu a výsledky volieb členov Rady školy 
2. schvaľuje v tajných voľbách  za predsedu Rady školy Mgr. Ivanu  Beľákovú. 

 
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: 

1. RŠ sa oboznámila s výročnou správou za rok 2011 
2. RŠ schválila plán práce rady školy na rok 2012 
3. RŠ berie na vedomie : - Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.   

                                                    polrok 2011/2012 
                                                -  Rozpočet na rok 2012 

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 
 
 
 

 
3. Zasadnutie 

 
Uznesenia: 

1. RŠ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
v šk. roku 2011/2012 

2. RŠ schvaľuje navýšenie počtu žiakov v 0. ročníku o Dominika Tamáša 
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3. RŠ berie na vedomie:  
-  Organizácia školy v šk. r.2012/2013 a personálne obsadenie,   
- Plán práce  na šk. rok 2012/2013 
- Čerpanie rozpočtu školy 
-  Doručenú poštu 

 
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 
 
 

4. Zasadnutie 
 
Uznesenia: 
 
       1.  RŠ schvaľuje dodatok k štatútu RŠ o delegovaných členoch RŠ. 

2. RŠ berie na vedomie:  
    Oboznámenie sa s návrhom rozpočtu na nový rok – 2013 

            Čerpanie rozpočtu školy k 31.10.2012 
            Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.štvrťrok 2012/2013 

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


