Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca

VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI RADY ŠKOLY
za rok 2014
Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2014. Zasadala na
zasadnutiach v marci, júni, októbri a novembri.
1. zasadnutie sa konalo 10.3.2014. Prítomných bolo 9 členov, RŠ bola uznášania
schopná. Predsedkyňa predniesla výročnú správu za rok 2013. Rada schválila nový
plán práce na rok 2014. Riaditeľ Mgr. Igor Galo zhodnotil výchovno-vzdelávacie
výsledky školy za 1. polrok 2013/2014, informoval o úspešnom zápise prvákov do 1.
ročníka, informoval o čerpaní rozpočtu za minulý rok 2013 a oboznámil členov aj
s novým rozpočtom na rok 2014.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.
2. zasadnutie RŠ sa konalo 5.6.2014. Prítomných bolo všetkých 11 členov. Program bol
prispôsobený kvalitnej príprave na výberové konanie. Hlavné body programu:
− informovanie prítomných s priebehom otvárania obálok,
− delegovanie členov RŠ zriaďovateľom do výberovej komisie,
− organizačné zabezpečenie prác procesu VK,
− určenie postupu, spôsobu a priebehu VK.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.
3. zasadnutie RŠ bolo zároveň výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Konalo sa
dňa 18.6.2014. Prítomných bolo 11 členov RŠ a 1 člen za ŠIC Banská Bystrica. Za
zriaďovateľa Mesta bol prítomný Ing. Igor Kvetko, PhD. Výberového konania sa
zúčastnili 2 uchádzači: Mgr. Monika Galovičová a Mgr. Igor Galo. Výberové konanie
prebiehalo predstavením uchádzačov prostredníctvom profesijného životopisu,
prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy a ústnym pohovorom s členmi
výberovej komisie. Po prezentáciách nasledovalo tajné hlasovanie členov výberovej
komisie. Po sčítaní výsledkov hlasovania výberová komisia určila poradie
uchádzačov. Na 1. mieste sa umiestnila Mgr. M. Galovičová so 7 hlasmi a na 2. mieste
Mgr. I. Galo s 5 hlasmi.

VK sa uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
školy navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ Hviezdoslavova
1, v Revúcej uchádzačku Mgr. Moniku Galovičovú.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.
4. zasadnutie sa konalo 2.10.2014. Prítomných bolo 9 členov. Pani riaditeľka - Mgr. M.
Galovičová predniesla Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti v školskom roku 2013/2014. V správe je aj stručná informácia o práci Rady
školy a poradných orgánov. Tiež oboznámila členov s organizáciou školy v šk. roku
2014/2015 a s plánom práce školy na školský rok 2014/2015.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.
5. zasadnutie sa konalo 12.11.2014. V pláne práce naplánované nebolo. Členovia sa
stretli na podnet Mgr. Galovičovej za účelom oboznámenia sa a prejednania nového
vnútorného poriadku školy. Poriadok bol najskôr prerokovaný pedagogickou radou a
po menších úpravách ho p. riaditeľka prezentovala na rade školy. Po plodnej diskusii
sa členovia dohodli na konečnom znení nového vnútorného poriadku školy a tak bol aj
elektronickou poštou preposlaný chýbajúcim členom RŠ.
Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy.

PRÍLOHA
10. 3.2014
UZNESENIA:
1. RŠ schválila plán práce RŠ na rok 2014
2. RŠ berie na vedomie :
− Výročnú správu RŠ za rok 2013
− Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 2013/2014
− Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2013
− Rozpočet školy na rok 2014
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

5.6. 2014
UZNESENIA:
1 Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady vyhláseného výberového konania pre výkon
práce vo verejnom záujme ( podľa § 3 ods. 5) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 596/2003 Z.z. a § 3 ods. 1) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 552/2003 Z.z.) RŠ pozve písomne na výberové konanie najmenej sedem dní pred
termínom výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční dňa 18. júna 2014
o 16:00 hod. na Mestskom úrade, Nám. slobody 13, Revúca, zasadačka na
prízemí.
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Rada školy - výberová komisia:

− schválila organizáciu a postup výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej
školy, ul. Hviezdoslavova, Revúca
− pripraví pozvánky pre členov výberovej komisie výberového konania na funkciu
riaditeľa Základnej školy, ul. Hviezdoslavova, Revúca
− vyzve na delegovanie 1 zástupcu KŠÚ a 1 zástupcu ŠŠI k výberovému konaniu na
funkciu riaditeľa Základnej školy, ul. Hviezdoslavova, Revúca

O uznesení hlasovalo:

11 členov RŠ

Za prijatie uznesenie hlasovalo:

11 členov RŠ

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo:

0 členov RŠ

Hlasovania sa zdržalo:

0 členov RŠ

18.6.2015
UZNESENIE zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania
Rada školy sa počtom hlasov 12, t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady
školy, uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
školy navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ Hviezdoslavova 1,
v Revúcej uchádzača Mgr. Moniku Galovičovú.
O uznesení hlasovalo

12 členov výberovej komisie

Za prijatie uznesenie hlasovalo

12 členov výberovej komisie

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo

0 členov výberovej komisie

Hlasovania sa zdržalo

0 členov výberovej komisie

2.10.2014
UZNESENIA:
1. RŠ schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
v šk. roku 2013/2014
2. RŠ berie na vedomie:
- Organizácia školy v šk. r.2014/2015 a personálne obsadenie
- Plán práce na šk. rok 2014/2015
- Správu o priebežnom čerpaní rozpočtu školy

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

12.11.2014
UZNESENIE:
1. RŠ berie na vedomie nový vnútorný poriadok školy, platný od 1.12.2014

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

V Revúcej, dňa 23.3.2015

Zapísala: Mgr. Ivana Beľáková

