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

 

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 

03401 Ružomberok  

Dátum: 18.6.2018 

Miesto konania: Základná škola, Klačno 4/2201, Ružomberok 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy  

3. Informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2017/2018   

4. Zhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Klačno, 4/2201 Ružomberok  

za rok 2017  

5. Informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin  

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver  

Otvorenie  

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala prítomných a oboznámila ich s programom 

zasadnutia rady školy, určila zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Zapisovateľ je Mgr. Eva 

Jacková, overovateľ p. Erika Baďová. 

Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy 

PaedDr. Alena Huntošová prečítala vyhodnocovaciu správu  zo zápisu žiakov do prvého  

ročníka v školskom roku 2018/2019. Zapísaných je 35 žiakov, z toho 24 chlapcov a 11 

dievčat. ( Príloha č. 2) 

Informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2017/2018  

Mgr. Eva Jacková prečítala správu o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 

2017/2018, ktorú vypracovala Mgr. Lenka Jančiová. Výchovná poradkyňa v nej zhodnotila 

svoju činnosť, ktorá bola zameraná na prípravu a zrealizovanie Testovania 5 a Testovania 9, 

prípravu prednášok a preventívnych programov zameraných na profesijnú orientáciu, 

prevenciu kyberšikanovania, prevenciu rasizmu a xenofóbie, sprostredkovanie prezentácií 



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

 

jednotlivých stredných škôl žiakom 9. ročníka a na riešenie výchovných problémov žiakov. 

(Príloha 3) 

Zhodnotenie činnosti Rady školy pri ZŠ Klačno, 4/2201 Ružomberok za rok 2017  

Mgr. Eva Jacková vypracovala Výročnú správu Rady školy pri ZŠ Klačno v Ružomberku za 

rok 2017, s ktorou oboznámila prítomných a ktorá je dostupná na webovej stránke školy  

https://www.zsklacnork.sk/. (Príloha 4) 

Informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin  

Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár informoval prítomných o využívaní areálu školy počas 

letných prázdnin. K dispozícii žiakom aj rodičom je telocvičňa aj ihrisko v areáli školy. 

 

Diskusia 

Riaditeľ školy sa vyjadril k malému počtu zapísaných žiakov do prvého ročníka. Pán Rusnák 

sa informoval o počte žiakov v budúcoročnej 5. F triede. Tiež sa zaujímal o to, ako prebehne 

koncoročné oceňovanie žiakov, ktorí úspešne reprezentovali základnú školu vo vedomostných 

a športových súťažiach. Pani Jacková navrhla zaradenie dievčat, ktoré hrajú futbal, do 

futbalových tried. Pani Huntošová zhodnotila pobyt žiakov 3. a 4. ročníka v škole v prírode. 

Riaditeľ školy hovoril o pripravovanej zmene športových gymnázií na športové školy. 

 

Uznesenie 

Rada školy berie na vedomie: 

 informácie o  zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy v šk. roku 2018/2019, 

 informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2017/2018,   

 Výročnú správu Rady školy pri ZŠ Klačno, 4/2201 Ružomberok za rok 2017,  

 informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin.  

Záver 

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala prítomným za účasť, oznámila 

predbežný termín nasledujúceho zasadnutia rady školy v novembri 2018, popriala prítomným 

pokojné prežitie letných mesiacov  a ukončila zasadanie rady školy. 

 

Ružomberok 18.6.2018                                           Zapísala:  Mgr. Eva Jacková  

                                                                                           Overila: p. Erika Baďová 

 

https://www.zsklacnork.sk/

