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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

za rok 2016 

 

 

 

Rada školy zasadala trikrát, vo februári, v júli a v októbri.  

 

1.zasadnutie RŠ, sa konala 18.2.2016, na ktorom Mgr. Tímea Dudásová, riaditeľka školy 

vyhodnotila I. polrok šk.roka 2015/16, oboznámila členov rady projektom Zdravá škola, 

výsledkom následnej školskej inšpekcie, ďalšími plánovanými akciami, rekonštrukciami na 

budove školy. Marta Pörsöková, ekonómka školy podala správu o hospodárení školy za rok 

2015 a predbežné plány na rok 2016. Predsedníčka RŠ prečítala výročnú správu o činnosti 

Rady školy za rok 2015. 

 

2. zasadnutie RŠ sa konalo dňa 4.7.2016, na ktorom riaditeľka školy vyhodnotila činnosť 

školy za šk.r. 2015/16. Oboznámila členov RŠ zápisom do 1.ročníka na šk.r. 2016/17, 

výsledkami Testovania 9, prijatím deviatakov na stredné školy, mimoškolských aktivít 

a súťaží, plánmi na letné prázdniny (výmena vodovodných kohútikov v kotolni, rekonštrukcia 

školskej dielne, elekriny, enviroprojekt na izoláciu budovy školy, obnovenie školskej 

atletickej dráhy). Marta Pörsöková, ekonómka školy hovorila o doterajšom hospodárení školy  

za rok 2016. 

  

3.zasadnutie RŠ sa konalo dňa 11.10.2016, na ktorom riaditeľka školy podala Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk.r. 2015/16. Oboznámila členov RŠ obnovou 

budovy školy, Inovovaným školským programom, platným pre 1.,2.,5. a 6. ročník. Ekonómka 

školy hovorila o polročnom hospodárení školy zo štátneho rozpočtu.  

 

Plánované štvrté zasadnutie v decembri kvôli chorobám sa nekonalo, preto plán zasadnutí na 

kalendárny rok 2017 predsedníčka Rady školy posielala na schválenie členom elektronickým 

spôsobom 6.1.2017. 

 

Zo všetkých zasadnutí aj mimoriadnych hlasovaní je vyhotovená zápisnica s uzneseniami. 

Plnenie prijatých uznesení v časti „ukladá“ RŠ hodnotí na každom zasadnutí, pričom za rok 

2016 boli všetky úlohy splnené. Účasť všetkých členov RŠ na zasadnutiach bola dobrá,  

neúčasi boli ospravedlnené. Na všetkých zasadnutiach RŠ bola prítomná riaditeľka školy, 

ktorá Rade školy predkladala správy a informácie podľa požiadaviek RŠ. 

 

 

 

                                                                                       

Mgr. Judit Ürge 

                                                                                             predsedníčka RŠ 

V Zlatých Klasoch, dňa 18.02.2017 


