
Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA  

O ČINNOSTI RADY ŠKOLY  

za rok 2017 

 
Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2017. Zasadala na 

zasadnutiach v máji a septembri. 

1. zasadnutie sa konalo 4.5.2017. Prítomných bolo 9 členov,  2 členovia ospravedlnení. RŠ 

bola uznášania schopná.  

2. Zasadnutie RŠ otvorila Mgr. Šimková – predseda RŠ. Privítala všetkých prítomných 

a oboznámila  ich s programom.  

3. Plán práce RŠ na rok 2017 bol členom RŠ odoslaný emailom. Prítomní členovia odhlasovali 

prijatie plánu práce RŠ na rok 2017. 

4. Predsedníčka RŠ vo výročnej správe zhodnotila činnosť práce RŠ  za rok 2016. 

5. Pán Buchta informoval o tom, že prešetril správanie pracovníka DDI. Požiadavka  zo 

septembrového zasadnutia RŠ.  

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

2016/2017. 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. Ďalej informovala o testovaní piatakov a deviatakov. Mgr. M. Galovičová 

informovala o úspešnom zápise prvákov do 1. Ročníka. Škola zapísala 54 detí, z toho 43 

z RA a 11z okolia. Z toho do 1. ročníka pôjde 37, do 0 ročníka 7 žiakov, 5 žiakov má odklad.   

7. Mgr. M. Galovičová informovala o čerpaní rozpočtu za minulý rok 2016. Všetky pridelené 

prostriedky na rok 2016 škola vyčerpala. Informovala o ušetrených prostriedkoch za teplo, 

ktoré podľa nového nariadenia je potrebné vrátiť štátu. 

 

Z prerokovaných bodov vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 

 

2. zasadnutie RŠ sa konalo 11.9.2017. Prítomných bolo 8 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 

2016/2017. 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 2017/2018 

a personálnom obsadení. Informovala prítomných o výberovom konaní na učiteľa AJ. 

Do stavu pribudol nový kvalifikovaný učiteľ AJ – Mgr. Peter Radimák. 

- Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s plánom práce školy na školský rok 2017/2018. 

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 zariadenia do kuchyne,  o novej oddychovej zóne, ktorú sa 

podarilo vybudovať za pomoci mesta, sponzorov a z vlastných prostriedkov.    

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

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

- 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 4.5.2017: 

RŠ berie na vedomie: 

Rada školy pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1 v Revúcej  na svojom zasadnutí zo dňa 

4.05.2017 

1. RŠ schvaľuje plán práce RŠ na rok 2017 

2. RŠ berie na vedomie :  

 Výročnú správu RŠ za rok 2016 

 Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 1.  polrok 2016/2017 

 Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2016 

 Rozpočet školy na rok 2017 

 Berie na vedomie informáciu o zápise žiakov do 1.ročníka 

 

 

 



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 

 

Uznesenie z 11.9.2017: 

RŠ berie na vedomie: 

RŠ berie na vedomie: 

 Výročnú správu RŠ za rok 2016/2017. 

 Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za 2.  polrok 2016/2017. 

 Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2017. 

 Organizáciu šk. roka 2017/2018 a personálne obsadenie. 

 Čerpanie rozpočtu školy.  

 Spôsob klasifikácie a hodnotenia na škol. rok 2017/2018.  

 

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  

                                                                             

 Správu spracovala Mgr. K. Šimková   predseda RŠ 


