
 
Rada školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok 

 
Výročná správa činnosti Rady školy pri Základnej škole Klačno 

v Ružomberku za školský rok 2016/2017 
 

 
Rada školy pracovala v hodnotenom období v tomto zložení 

  

Mgr. Eva Jacková - ped. zamestnanec, predseda rady školy 

PhDr. Jana Muráňová - za rodičov, podpredseda rady školy 

PaedDr. Alena Huntošová - ped. zamestastnanec, člen rady školy 

Erika Baďová - neped. zamestnanec, člen rady školy /za Annu Gálikovú, toho času 

na rodičovskej dovolenke/ 

MUDr. Erik Masaryk - za rodičov, člen rady školy 

Ing. Marek Dorník - za rodičov, člen rady školy 

Martin Rusnák - za rodičov, člen rady školy 

Ing. Jozef Pažítka - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy 

JUDr. Ľubomír Kubáň - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy 

Bc. Marián Gašaj - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy 

Erik Kendera - delegovaný zriaďovateľom, člen rady školy 

 

PREHĽAD ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

Rada školy v roku 2016/2017 zasadala trikrát, na zasadnutiach boli prerokované 

témy podľa vopred pripraveného programu. 

 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 17.5.2016.  

Programom bolo:  

 prezentovanie výsledkov volieb do rady školy, 

 predstavenie zvolených členov do rady školy, 

 informovanie o právach a povinnostiach členov rady školy, 

 voľba predsedu a podpredsedu rady školy. 

V tajných voľbách bola za predsedu Rady školy pri ZŠ Klačno 4/2201, 03401 

Ružomberok zvolená Mgr. Eva Jacková a podpredsedom rady školy sa stala 

PhDr. Jana Muráňová. 

 

Prvé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 28.9.2016.  



 
Rada školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok 

Rada školy prerokovala a schválila: 

 Štatút Rady školy pri ZŠ Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok, 

 Plán zasadnutí rady školy na školský rok 2016/2017. 

Rada školy prerokovala a odporučila: 

 zriaďovateľovi Základnej školy, Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok schváliť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2015/2016. 

Rada školy zobrala na vedomie: 

 informácie o inovovanom školskom vzdelávacom programe,  

 informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení školy na školský rok 2016/2017,  

 plán práce základnej školy na školský rok 2016/2017,  

 školský poriadok na školský rok 2016/2017.  

 

Druhé zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 13.12.2016. 

Rada školy prerokovala a zobrala na vedomie:  

 informácie riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára o prebiehajúcich 

projektoch a aktivitách školy,  

 informácie o činnosti špeciálneho pedagóga,  

 informácie o krúžkovej činnosti v šk. roku 2016/2017.  

 

Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 13.4.2017. 

Rada školy prerokovala a zobrala na vedomie: 

 informácie o vyhodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. 

roka 2016/2017,  

 správu o čerpaní financií z rozpočtu za rok 2016  

 rozpočet na rok 2017,  

 informácie o zápise žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2017/2018.  

Pani Anna Gáliková má od marca 2017 pozastavené členstvo v rade školy z dôvodu 

nástupu na rodičovskú dovolenku. Na jej miesto bola delegovaná náhradníčka pani 

Erika Baďová, ktorej rada školy uložila oboznámiť sa so Štatútom Rady školy pri ZŠ 

Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok.  

 

 Predseda rady školy 

Ružomberok 17.5.2017 Mgr. Eva Jacková 


