
Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

O ČINNOSTI RADY ŠKOLY  

za rok 2016 

 
Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2016. Zasadala na 

zasadnutiach v máji a septembri. 

1. zasadnutie sa konalo 31.5.2016. Prítomných bolo 8 členov, 3 členovia ospravedlnení RŠ 

bola uznášania schopná.  

1. Pani riaditeľka,  Mgr. Monika Galovičová otvorila ustanovujúce zasadnutie Rady školy,  

privítala prítomných a oboznámila ich s programom.  

2. Pani riaditeľka oboznámila prítomných s priebehom a výsledkami volieb do Rady školy. 

Voľby za pedagogických zamestnancov školy sa uskutočnili dňa 18.04.2016, za 

nepedagogických zamestnancov školy dňa 19.04.2016 a za rodičov žiakov dňa 28.04.2016. 

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej delegovalo za členov do Rady školy pri Základnej škole, 

Hviezdoslavova 1 v Revúcej  uznesením č.5/2015 zo dňa 29.01.2015. Postupne predstavila 

novozvolených a delegovaných členov Rady školy: 

 

Členovia RŠ : 

 Za pedagogických zamestnancov: 

- Mgr. Beáta Kilíková 

- Mgr. Katarína Šimková 

Za nepedagogických zamestnancov: 

- Bc. Viera Lapajová 

Za rodičov: 

- JUDr. Zlata Herczegová 

- Mgr. Andrea Houšková 

- Marcel Strinka 

- Marcela Pipasíková 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa mesta Revúca: 

- MVDr. Ivan Drobčo 

- Ing. Július Buchta 

- Ing. Dušan Dorčák, PhD. 

- Tatiana Kršková 

 



3. Mgr. Monika Galovičová oboznámila prítomných so štatútom rady školy-  činnosťou rady 

školy, zloženie, spôsob voľby členov rady školy, práva a povinnosti členov a predsedu rady 

školy. 

4. Do volebnej komisie boli navrhnutí : JUDr. Zlata Herczegová a p. Marcela Pipasíková. 

5. Voľby predsedu sa uskutočnili tajným hlasovaním. 

     Výsledky hlasovania: 

-     počet rozdaných hlasovacích lístkov: 8 

-     platných hlasovacích lístkov: 8 

-     z toho 8 v prospech Mgr. Kataríny Šimkovej 

JUDr.  Zlata Herczegová po vyhodnotení hlasovania oznámila, že za predsedu  rady školy 

bola zvolená Mgr. Katarína Šimková. Voľby prebehli v súlade s Vyhláškou MŠ SR 

291/2004 Z.z.  Predsedníčka bola zvolená nadpolovičnou väčšinou členov rady školy. 

6. Mgr. Monika Galovičová  informovala prítomných o rozpočte školy na rok 2016 . 

Schválený rozpočet pre prenesené a originálne kompetencie na rok 2016 je  758.323,00 €  

po I. zmene je rozpočet pre školu 869.210,-€. Rozpočet školy sa čerpá na prevádzku            

( teplo, voda, energie, školské potreby, materiál, služby,... ) mzdy a odvody.   

7. Mgr. Monika Galovičová informovala o úspešnom zápise prvákov do 1. ročníka v budúcom 

školskom roku. Škola zapísala 53 detí. Oznámila, že škola bola úspešná  v testovaní 

deviatakov a piatakov a taktiež v súťažiach. Informovala o aktivitách školy: výmenný pobyt 

v družobnej škole v Litovli, škola v prírode v Plejsoch, Deň matiek, zber papiera, Deň zeme. 

8. V diskusii  p. Tatiana Kršková poďakovala škole za výbornú spoluprácu. Z dôvodu že RŠ 

podľa štatútu sa schádza najmenej 2x do roka alebo  podľa potreby, Mgr. Katarína  

Šimková  pripraví  plán práce  na najbližšie stretnutie., t.j.na september 2016. Mgr. 

Katarína Šimková    poďakovala   pani riaditeľke školy, prítomným  a ukončila stretnutie.  

 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. zasadnutie RŠ sa konalo 20.9.2016. Prítomných bolo 9 členov, RŠ bola uznášania 

schopná.  

- Predsedníčka RŠ otvorila školskú radu, privítala prítomných a pani riaditeľku Mgr. M. 

Galovičovú.   

- Mgr. M. Galovičová zhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky školy za 2. polrok 

2015/2016. 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, testovaní piatakov, o úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy. 

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

- Mgr. Galovičová podala správu o organizácii školského roku 2016/2017 

a personálnom obsadení. Informovala prítomných o ukončení pracovného pomeru na 

vlastnú žiadosť Mgr.  I. Galová a Mgr. Igor Galo. Na ich miesto bolo vypísané výberové 

konanie. Z výberového konania od septembra nastupujú Mgr. Lucia Barišová SJL 

a ANJ a Mgr. Andrea Samková uč. 1-4 ročníka. 

- Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom práce školy na školský rok 2016/2017. 

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.  

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

Informovala o kúpe jednej interaktívnej tabule z vlastných zdrojov o dlažbe medzi 

pavilónmi a výstavbe malého javiska a pod.   

- V rámci diskusie pani riaditeľka informovala o nedostaku peňazí pre učiteľky ŠKD 

a kuchyne. Poprosila poslancov o podporu pre školu v zastupiteľstve. 

 P. Buchta otvoril otázku separácie odpadu v škole. 

 p. riaditeľka informovala o neadekvátnom prístupe pracovníka na Dopravnom 

ihrisku k žiakom a učiteľom. Poprosila p. Buchtu o prešetrenie a riešenie tohto 

pracovníka. 

- V rámci diskusie sa členovia RŠ dohodli, že výročné správy sa budú posielať členom RŠ 

emailom pred zasadnutím RŠ a na zasadnutí sa k tomu členovia RŠ vyjadria. 

 

 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA 

 

Uznesenia z 31.5.2016: 

RŠ berie na vedomie: 

Rada školy pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1 v Revúcej  na svojom ustanovujúcom 

zasadnutí zo dňa 31.05.2016: 

- 1. berie na vedomie  výsledky volieb členov do Rady školy 

- 2. schvaľuje voľbu predsedu Rady školy  

- 3. berie na vedomie schválený rozpočet školy na rok 2016 

- 4. berie na vedomie informáciu o zápise žiakov do 1.ročníka 

 

O uzneseniach hlasovalo:             8 členov RŠ 

Za prijatie uznesení hlasovalo: 8 členov RŠ 

Proti prijatiu uznesení hlasovalo: 0 členov RŠ 

Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 

Uznesenie z 20.9.2016: 

RŠ berie na vedomie: 

 Výročnú správu školy za rok 2015/2016. 

 Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 2.  polrok 2015/2016. 

 Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2015. 

 Organizáciu šk. roka 2016/2017 a personálne obsadenie. 

 Čerpanie rozpočtu školy.  

 Spôsob klasifikácie a hodnotenia na škol. rok 2016/2017.  

 Počet žiakov v prvom ročníku. 

O uzneseniach hlasovalo:             9 členov RŠ 

Za prijatie uznesení hlasovalo: 9 členov RŠ 

Proti prijatiu uznesení hlasovalo: 0 členov RŠ 

Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 

                                                                                                       Správu spracovala Mgr. K.Šimková                   

                                                                                                                          predseda RŠ 


