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VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

za rok 2015 

 

 

 

Rada školy zasadala trikrát, vo februári, v júli a v novembri. Dvakrát, v januári a v máji 

vyjadrila svoj názor pomocou elektronického hlasovania. 

1. zasadnutie RŠ, sa konala 20.2.2015, na ktorom Mgr. Tímea Dudásová, riaditeľka školy 

vyhodnotila I.polrok šk.roka 2014/15 a zápis detí do 1.ročníka. Ing Zuzana Bothová, 

ekonómka školy podala správu o hospodárení školy za rok 2014 a plány na rok 2015. 

Predsedníčka RŠ prečítala výročnú správu o činnosti Rady školy za rok 2014 a RŠ 

jednohlasne odsúhlasila Školský program podaný riaditeľkou školy. 

2. zasadnutie RŠ sa konalo dňa 1.7.2015, na ktorom privítali nového člena RŠ 

z nepedagogických zamestnancov školy, Martu Pörsökovú, ktorá po hlasovaní sa stala aj 

novou zapisovateľkou zasadnutí RŠ. Riaditeľka školy vyhodnotila činnosť školy za 

šk.r.2014/15. Oboznámila členov RŠ výsledkami Testovania 9, prijatím deviatakov na stredné 

školy, výsledkami ŠŠI,  mimoškolských aktivít a súťaží, plánmi na letné prázdniny (výmena 

okien a zastrešenia), zmenou Školského programu pre 1. a 5. ročník od 1. septembra 2015. 

Marta Pörsöková, ekonómka školy hovorila o doterajšom hospodárení školy  za rok 2015. 

Predsedníčka RŠ dala hlasovať o Výchovnom programe ŠK, ktorý prijali a poďakovala za 

doterajšiu prácu Diane Horonyovej, ktorá ako rodič ukončila prácu v RŠ.  

3.zasadnutie RŠ sa konalo dňa 12.11.2015, na ktorom predsedníčka RŠ privítala novú členku 

za rodičov, Csillu Dávid. Riaditeľka školy podala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy za šk.r. 2014/15. Oboznámila členov RŠ obnovou budovy školy a Inovovaným 

školským programom, platným od 1. septembra 2015. Ekonómka školy hovorila o 

hospodárení školy. Predsedníčka RŠ predložila Plán zasadnutí na rok 2016. 

Rada školy vyjadrila svoj názor dvakrát, 18.1.2015 a 15.5.2015 aj elektronickým hlasovaním. 

V januárovom hlasovaní jednohlasne podporili Pracovný a organizačný poriadok školy, 

v máji Školský poriadok ŠK. 

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 

2015 boli všetky úlohy splnené. Účasť všetkých členov RŠ na zasadnutiach bola veľmi dobrá, 

každá neúčasť bola ospravedlnená. 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 18.02.2016 


