
Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

O ČINNOSTI RADY ŠKOLY  

za rok 2015 

 
Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2015. Zasadala na 

zasadnutiach v marci a septembri. 

1. zasadnutie sa konalo 26.3.2015. Prítomných bolo 9 členov, RŠ bola uznášania schopná.  

- Predsedníčka predstavila nových delegovaných členov RŠ za Mesto Revúca: p. 

Tatianu Krškovú, Ing. Júliusa Buchtu, Ing. Dušana Dorčáka a staronového člena 

MVDr. Ivana Drobča. 

- Predsedníčka RŠ navrhla plán práce RŠ na rok 2015. Prítomní členovia hlasovali za 

prijatie plánu práce RŠ na rok 2015. 

- S novými členmi sa prejednal Štatút RŠ. Ing. D. Dorčák upozornil na viaceré 

nedostatky v úprave štatútu, ktoré p. Lapajová do ďalšieho stretnutia opravila. 

Predsedníčka navrhla zmeniť článok 5 v bode 8, ktorý sa dodatkom č.3 upraví  tak, 

aby sa RŠ stretávala počas kalendárneho roka najmenej dvakrát, v prípade potreby 

však aj častejšie.  

- Predsedníčka RŠ vo výročnej správe zhodnotila činnosť práce RŠ  za rok 2014. 

- Mgr. M. Galovičová zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky školy za 1. polrok 

2014/2015. Informovala o počte tried, klasifikácii, prospechu, správaní,  dochádzke 

žiakov do školy, pochvalách, pokarhaniach a porušovaní školského poriadku. 

Informovala o krúžkoch, projektoch, podujatiach, aktivitách, úspechoch našich žiakov 

aj ich prezentácii na verejnosti atď. Podrobnejšie si správu môžu členovia RŠ pozrieť 

na školskej webovej stránke.   

- Mgr. M. Galovičová informovala o úspešnom zápise prvákov do 1. ročníka 

v budúcom školskom roku. Škola zapísala 49 detí, z toho pôjdu 12 do 0. ročníka, 2 

majú odklad a 2 pôjdu do ŠZŠ. 

- Mgr. M. Galovičová informovala o čerpaní rozpočtu za minulý rok 2014. 

Vo vyúčtovaní ŠJ prišiel za elektriku nedoplatok 8. 494 €. Po hĺbšom preskúmaní  sa 

zistilo, že v roku 2013 bol urobený zlý odpočet elektriny (preplatok 5. 000€). Teraz 

má škola schválený splátkový kalendár. 

- Pani riaditeľka oboznámila členov aj s novým rozpočtom na rok 2015. Celkovo škola 

dostane 732. 870€.  

-  O veľmi podnetnú diskusiu sa pričinila Ing. J. Mladšia. Pochválila prácu Ing. 

Uhlířovej, ktorá dáva pravidelne na internet známky a domáce úlohy. Tiež ju zaujímal 

dotazník, sľúbený vedením školy, ktorý by priblížil kvalitu vyučovania a kvalitu 

učiteľov na ZŠ.   

 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 

 



2. zasadnutie RŠ sa konalo 21.9.2015. Prítomných bolo 7 členov, RŠ bola uznášania 

schopná.  

- Riaditeľka školy Mgr. M. Galovičová zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky 

školy za 2. polrok 2014/2015. Informovala o počte tried, klasifikácii, prospechu, 

správaní,  dochádzke žiakov do školy, o pochvalách, pokarhaniach a porušovaní 

školského poriadku. Informovala o krúžkoch, projektoch, podujatiach, aktivitách, 

úspechoch našich žiakov aj ich prezentácii na verejnosti atď. Tiež informovala 

o výsledkoch monitoru v 9. ročníku, o úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy. 

Podrobnejšie si správu môžu členovia RŠ pozrieť na školskej webovej stránke.    

- Riaditeľka informovala prítomných o zmenách v personálnom obsadení školy. Škola 

tiež zamestnáva ľudí z ÚPSVaR, ktorí pracujú ako asistenti, vrátnici, údržbári, 

administratívni pracovníci. Na absolventskú prax prídu uchádzači od októbra 2015. 

-  Pani riaditeľka oboznámila členov s Plánom práce školy na školský rok 2015/2016. 

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. Osobitne informovala o zapojení 

sa školy do Unicef.  

- Mgr. M. Galovičová predložila prítomným členom na schválenie nový školský 

program pre 1. a 5. ročník ZŠ, ktorý platí od septembra tohto školského roku. 

- Mgr. M. Galovičová oboznámila prítomných aj s priebežným plnením rozpočtu. 

Informovala o výmene šatňových skriniek v celej škole. Vo všetkých triedach sú už 

inštalované interaktívne tabule. Cez prázdniny sa vymaľovali triedy, chodby 

a telocvičňa. Škola požiadala o sponzorstvo Slovenskú elektrizačnú prenosovú 

sústavu, a. s. (SEPS) a získala 4.000 €, za ktoré sa zakúpili šatňové skrinky do 

prezliekarní. Do budúcnosti sa plánuje zateplenie telocvične – pripravuje sa projekt z 

Envirofondu. 

- V rámci diskusie pani riaditeľka informovala o udelení riaditeľského voľna dňa 

16.11.2015, ktoré bude poskytnuté z dôvodu osláv 40. výročia založenia školy. 

Zároveň všetkých členov srdečne pozvala na oslavy.   

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA 

 

 

Uznesenia z 26.3.2015: 

1. RŠ schválila plán práce RŠ na rok 2015 

2. RŠ schválila Dodatok č.3 Štatúte RŠ o zmene schádzania sa rady školy podľa potreby, 

najmenej však dvakrát ročne. 

3. RŠ berie na vedomie :  

 Výročnú správu RŠ za rok 2014 

 Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.  polrok 2014/2015 

 Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2014 

 Rozpočet školy na rok 2015 

 

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 

 

Uznesenia z 21.9.2015: 

1. RŠ schválila plán práce RŠ na rok 2015 

2. RŠ schválila Dodatok č.3 Štatúte RŠ o zmene schádzania sa rady školy podľa potreby, 

najmenej však dvakrát ročne. 

3. RŠ berie na vedomie :  

 Výročnú správu RŠ za rok 2014 

 Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.  polrok 2014/2015 

 Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2014 

 Rozpočet školy na rok 2015 

 

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 

 


