
Rada školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar 

Tannyelvű Alapiskola Iskolatanácsa, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy-Nagymagyar 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

za rok 2014 

 

 

 

Rada školy zasadala na piatich zasadnutiach, a to v júni dvakrát, v júli, v auguste a v októbri.  

1. zakladajúce zasadnutie RŠ, dňa 9.6.2014, zvolal riaditeľ školy László Dávid, bol 

prítomný aj starosta obce, Ottó Csicsay. Predstavil nových členov RŠ. Členovia volili 

predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. Ďalej zasadanie viedla predsedníčka, Mgr. Judit Ürge. 

Dohodli sa na ďalšom stretnutí, kde schvália  Štatút RŠ.  

2. zasadnutie RŠ sa konalo dňa 24.6.2014, kde RŠ prerokovala a odsúhlasila Štatút RŠ 

a ročný plán zasadnutí na rok 2014. Dohodli sa na stretnutí dňa 11.7.2014, deň otvárania 

obálok na výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s VJM, aby pripravili výberové konanie.  

3.zasanutie RŠ sa konalo dňa 11.7.2014, kde po otvorení obálok  na výberové konanie sa 

oboznámili s materiálom uchádzačky o miesto na riaditeľa ZŠ s VJM. Určili termín 

a okolnosti výberového konania. 

4. zasadnutie RŠ sa konalo dňa 1.8.2014, kde prebehla voľba novej riaditeľky Mgr. Tímey 

Dudásovej. 

5. zasadnutie RŠ sa konalo dňa, 27. 10. 2014 kde odstupujúci riaditeľ László Dávid  podal 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s VJM za školský rok 

2013/2014. Nová riaditeľka Mgr. Tímea Dudásová predložila svoje predstavy na 

šk.r.2014/2015,  ponuky  na výmenu okien prízemných tried, na zvýšenie voliteľných hodín. 

Predsedníčka RŠ predložila Plán práce RŠ na rok 2015.  

Zo všetkých zasadnutí je vyhotovená zápisnica s uzneseniami. Plnenie uznesení prijatých na 

zasadnutiach RŠ v ukladacej časti hodnotí RŠ na každom zasadnutí, pričom za rok 2014 boli 

všetky úlohy splnené. Účasť všetkých členov RŠ na zasadnutiach bola veľmi dobrá, každá 

neúčasť bola ospravedlnená. Na prvom a poslednom zasadnutí RŠ bol prítomný riaditeľ-

riaditeľka školy, ktorý/á Rade školy predkladal/la správy a informácie podľa požiadaviek RŠ. 

 

 

 

 

                                                                                      

Mgr. Judit Ürge 

                                                                                              predsedníčka RŠ 

V Zlatých Klasoch, dňa 20.02.2015 

 
 


