Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2017
Rada školy pri ZŠ s MŠ v Červeníku, ul. Osloboditeľov 9, 920 42 Červeník
A. Zloženie Rady školy k 1. januáru 2017:
Zástupcovia za rodičov žiakov:
Mgr. Ľubica Knoblochová
Mgr. Gregor Benček
Ing. Anna Kováčiková
Ing. Alena Adamkovičová
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
PaedDr. Helena Pavelková
Mgr. Dušana Vančová
Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:
Antónia Gažová
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Michal Mihálik
Denisa Adamkovičová
Mgr. Mária Ondrušková
Mgr. Andrea Kúdelová

B. V roku 2017 Rada školy zasadala trikrát v súlade s plánom zasadaní a jedenkrát
mimoriadne:
1) Prvé riadne zasadnutie RŠ dňa 22.3.2017
Účasť: prítomných 8 členov
Program: Predsedkyňa Rady školy Ing. Alena Adamkovičová oboznámila prítomných s programom,
ktorý bol schválený. Riaditeľka školy Mgr. Júlia Vozárová predstavila obsah dokumentu Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016 a rozpočet na kalendárny rok 2017, informovala o
vyhodnotenie prospechu žiakov s podrobnejším hodnotením (pochvaly, pokarhania, začlenení žiaci
a ich prospech), o účasti a umiestnení žiakov v súťažiach, o výsledkoch Testovania T5-2106,
o termíne zápisu do 1. ročníka a zápisu do MŠ na šk. rok 2017/2018. Ďalej poskytla informácie o
využívaní priestorov školy mimo vyučovacieho času v priestoroch jednotlivých tried v priebehu
týždňa (pondelok až piatok) – predstavené dokumenty Rada školy vzala na vedomie. Na
odporučenie zriaďovateľa bolo zaradené hlasovanie k Návrhu na zaradenie do siete škôl
Súkromnú základnú umeleckú školu Červeník so sídlom ZŠ s MŠ Červeník, Osloboditeľov 9, Červeník
s odporučením. – hlasovaním (za: 8, zdržal sa: 0 , proti: 0) Rada školy vzala na vedomie.
2) Prvé mimoriadne zasadanie RŠ dňa 4.5.2017
Účasť: prítomných 9 členov
Program: Predsedkyňa Rady školy Ing. Alena Adamkovičová otvorila zasadnutie a oboznámila
prítomných s programom, ktorý bol jednohlasne schválený. Hlavným bodom programu bola
príprava výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Červeník – príprava výberovej
komisie, termín, postup, spôsob a priebeh výberového konania.
Rada školy zobrala na vedomie návrhy nového štatútu Rady školy, Rokovacieho poriadku,
hlasovacích lístkov a návrhy na oslovenie delegovania zástupcov pre potreby výberového konania.
Tieto dokumenty boli hlasovaním (Za: 9, Proti: 0, Zdržal sa: 0) schválené. Prítomní sa

oboznámili s kandidátmi, ktorí podali žiadosť na výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Bola
určená sčítacia komisia pre účely výberového konania.
3) Zasadnutie RŠ – Výberové konanie dňa 18.5.2017
Účasť: prítomných 11 členov výberovej komisie , 2 delegovaní zástupcovia (OÚ odbor školstva, ŠŠI)
Program: Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Červeník
- predstavenie uchádzačov jednotlivým členom výberovej komisie
- výberové konanie prebehlo ústnym pohovorom s uchádzačmi a odpovedaním na kladené otázky
- uchádzači prezentovali svoju koncepciu rozvoja školy
- členovia výberovej komisie kládli uchádzačom po skončení predstavení koncepcie rozvoja školy
otázky, na ktoré uchádzači odpovedali
- po vypočutí uchádzačov prebehlo tajné hlasovanie každého člena výberovej komisie zakrúžkovaním poradového čísla uchádzačov na pripravenom hlasovacom lístku
Rada školy na základe výsledkov výberového konania predložila zriaďovateľovi Návrh na vymenovanie
riaditeľa.
4) Druhé riadne zasadnutie RŠ dňa 17.10.2017
Účasť: prítomných 10 členov
Program: Predsedkyňa Rady školy Ing. Alena Adamkovičová privítala nového člena Rady školy
nominovaného za pedagogických zamestnancov Mgr. Eriku Kúdelovú, ktorá bola jednohlasne zvolená
za podpredsedu RŠ, zároveň oboznámila prítomných s Plánom práce a zasadaní RŠ na šk. rok
2017/2018, tento bol jednohlasne odsúhlasený. Nová p. riaditeľka PaedDr. Jarmila Gáborová
predstavila nasledovné dokumenty:
- Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2017
- Plán práce školy na školský rok 2017/2018
- Školský vzdelávací a Inovovaný školský vzdelávací program a Výchovný program na školský rok
2017/2018
- Učebné osnovy
- Školský poriadok MŠ a ZŠ
- Organizačný poriadok ZŠ s MŠ
- Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ
- Výchovný program MŠ – „Verešvárik“
Tieto boli hlasovaním (za 10, proti 0, zdržal sa 0) zobrané na vedomie a odporučené na podpis
predsedu RŠ.
5) Tretie riadne zasadnutie RŠ dňa 12.12.2017
Účasť: prítomných 10 členov
Program: Riaditeľka ZŠ s MŠ informovala o aktuálnej situácii v ZŠ s MŠ v Červeníku v súvislosti s
pedagogicko–organizačným zabezpečením výchovno–vzdelávacieho procesu. Informovala
o uskutočnenej výmene šatníkových skriniek pre žiakov, bezpečnostnej kontrole protipožiarnych dverí
kotolne a riešení zabezpečenia bezpečnosti v priestoroch novej prístavby jedálne vzhľadom na
umiestnenie ohrievača. Ďalej poskytla informácie o plánovaných aktivitách viažucich sa na možnosti
rozpočtových pravidiel financovania školy ako obstaranie detských preliezok a úprava školského dvora,
zabezpečenie zlepšenia možností vyučovania predmetu telesná výchova prostredníctvom zmeny
terajších priestorov šatní na gymnastickú telocvičňu a obstaraním cvičiacich strojov do exteriéru
školských priestorov. Zároveň informovala o prebiehajúcej inventúre majetku školy.
Riaditeľka školy ďalej odprezentovala návrh rozpočtu školy pre rok 2018, ktorý bol predložený na
zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017, čo potvrdili aj členovia RŠ zastupujúci obec
a zriaďovateľa školy. Bola poskytnutá informácia
o príprave Veľkého školského poriadku
s predpokladom predloženia na nasledujúce zasadnutie RŠ.

RŠ zobrala na vedomie pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v šk. roku 2017/2018 a prezentovaný obsah návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ
v Červeníku pre rok 2018.

C. Zmeny v zložení Rady školy
Členmi rady školy k 31. 12. 2017 boli:
1. Mgr. Dušana Vančová - za pedagogických zamestnancov,
2. Mgr. Erika Kúdelová - za pedagogických zamestnancov, podpredseda RŠ,
3. Antónia Gažová - za nepedagogických zamestnancov,
4. .Mgr. Ľubica Knoblochová - za rodičov žiakov školy,
5. Mgr. Gregor Benček - za rodičov žiakov školy,
6. Ing. Anna Kováčiková - za rodičov žiakov školy,
7. Ing. Alena Adamkovičová - za rodičov žiakov školy, predseda RŠ,
8. Michal Mihálik - člen delegovaný zriaďovateľom,
9. Denisa Adamkovičová - člen delegovaný zriaďovateľom,
10. Mgr. Mária Ondrušková - člen delegovaný zriaďovateľom,
11. Mgr. Andrea Kúdelová - člen delegovaný zriaďovateľom.

Príloha:
-

zápisnica z volieb členov rady školy za pedagogických zamestnancov.

Spracovateľ: Ing. Alena Adamkovičová
Dňa: 10. marca 2018

v.r.
Alena Adamkovičová
predsseda RŠ

