Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI RADY ŠKOLY
za rok 2013
Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2013. Zasadala na

troch, zo štyroch plánovaných stretnutí a to v marci, máji a septembri. Zo všetkých zasadnutí
je vyhotovená zápisnica. Na všetkých zasadnutiach RŠ bol prítomný riaditeľ školy, ktorý
Rade školy predkladal správy a informácie podľa požiadaviek RŠ.

Marcové stretnutie sa uskutočnilo 20.3.2013. Prítomných bolo 8 členov RŠ, 3 členovia
boli ospravedlnení. RŠ bola schopná uznášania. Predsedníčka RŠ otvorila školskú radu
a privítala prítomných a hosťa – pána riaditeľa Mgr. Igora Gala. Predniesla zúčastneným
výročnú správu za rok 2012, navrhla plán práce RŠ na rok 2013. Prítomní členovia plán
jednohlasne odsúhlasili. Mgr. Igor Galo prezentoval Správu o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch školy za 1. polrok šk. roku 2012/2013. Informoval o počte tried, klasifikácii,
prospechu, správaní, dochádzke žiakov do školy i o porušovaní školského poriadku.
Informoval o projektoch, podujatiach, aktivitách, výletoch atď... Podal správu o rekonštrukcii
dámskych toaliet, zateplení odpadových rúr v telocvični a skorej rekonštrukcii areálu
školského ihriska spolu s oplotením. Podrobnejšie si správu môžu členovia RŠ pozrieť na
školskej webovej stránke. Informoval tiež o úspešnom zápise prvákov do 1. ročníka
v budúcom školskom roku, o čerpaní rozpočtu za rok 2012 a oboznámil prítomných
s rozpočtom na rok 2013.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.
2. zasadnutie RŠ sa konalo 29. mája 2013. Opäť bolo prítomných osem členov, rada bola
uznášaniaschopná. Predsedníčka RŠ 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 máju 2013, informoval o materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, analyzoval výchovno-vzdelávacie výsledky za
2. polrok školského roka. Tiež informoval o krúžkovej činnosti. Na škole funguje 16
školských krúžkov a 7 krúžkov z projektu marginalizovaných rómskych komunít. Tiež
uviedol, že školské stredisko záujmovej činnosti vo volejbale pri ZŠ sa premenovalo na
Centrum voľného času detí na Hviezdoslavovej ulici. V diskusii sa prítomní členovia
zhovárali o aktuálnych problémoch školy.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.
Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 30. septembra 2013. Prítomných bolo 9 členov a hosť – p.
riaditeľ Mgr. I. Galo. RŠ bola uznášaniaschopná. Mgr. I. Galo predniesol Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2012/2013.
Správa obsahuje stručnú informáciu o práci Rady školy a poradných orgánov. Obsahuje údaje
o počte žiakov, úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy, prospechu a dochádzke žiakov,
výsledkoch monitoru. Obsahuje údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu, údaje o ďalšom vzdelávaní pedag. zamestnancov. Informuje o súťažiach,
projektoch a aktivitách školy.

Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca
Oboznamuje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy, o finančnom a
hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (www.zshviezdoslavka.sk).
Prítomní jednohlasne schválili predloženú správu. V ďalšom bode programu p. riaditeľ
oboznámil členov s organizáciou školy v šk. roku 2013/2014, oboznámil s Plánom práce
školy na školský rok 2013/2014. Plán práce obsahuje víziu školy, východiská plánu práce,
ciele koncepcie rozvoja školy, analýzu úrovne a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu
v minulom školskom roku, plán výchovno-vzdelávacej činnosti a hlavné úlohy školy.
V diskusii Mgr. I. Galo oboznámil prítomných aj s priebežným plnením rozpočtu. Osobitne
vyzdvihol problémy s čerpaním normatívu pre školskú jedáleň a školský klub detí. Informoval
o kritickom stave strechy v pavilóne D a o zlom stave asfaltového ihriska v areáli školy.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.
Posledné decembrové stretnutie RŠ sa neuskutočnilo, no hlavné body programu, ako
čerpanie rozpočtu za minulý rok a návrh rozpočtu za nový kalendárny rok sú naplánované
vždy aj na prvé marcové stretnutie RŠ v roku 2014.
Plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach RŠ hodnotí RŠ na každom zasadnutí, pričom
za rok 2013 boli všetky úlohy splnené.

V Revúcej, dňa 12.2. 2014

Mgr. Ivana Beľáková
Predseda RŠ
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PRÍLOHA
k Výročnej správa RŠ za rok 2013
1. zasadnutie
Uznesenia zo dňa 20.3.2013
•
•

RŠ schválila plán práce rady školy na rok 2013
RŠ berie na vedomie : - Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.
polrok 2012/2013
- Výročnú správu RŠ za rok 2013
- Rozpočet na rok 2013

O uzneseniach hlasovalo:
Za prijatie uznesenie hlasovalo:
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:
Hlasovania sa zdržalo:

8 členov RŠ
8 členov RŠ
0 členov RŠ
0 členov RŠ

2. Zasadnutie
Uznesenia zo dňa 29.5.2013
•

RŠ berie na vedomie Čerpanie rozpočtu školy k máju 2013

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

3. Zasadnutie
Uznesenia zo dňa 30.9.2013
•
•

RŠ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
v šk. roku 2012/2013
RŠ berie na vedomie:
- Organizácia školy v šk. r.2013/2014 a personálne obsadenie
- Plán práce na šk. rok 2013/2014

O uzneseniach hlasovalo:
Za prijatie uznesenie hlasovalo:
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:
Hlasovania sa zdržalo:

9 členov RŠ
9 členov RŠ
0 členov RŠ
0 členov RŠ

