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

03401 Ružomberok 

 

Dátum: 21.6.2022 

 

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 2021/2022 

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

2021/2022 

5. Informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

 

 

Otvorenie 

Predsedníčka Rady školy Mgr. Zuzana Smiešková privítala prítomných a oboznámila ich 

s programom zasadnutia rady školy. 

 

Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy 

Predsedníčka Rady školy Mgr. Zuzana Smiešková informovala prítomných o priebehu zápisu 

žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023. Zapísaných bolo 53 žiakov, z toho prijatých 

bolo 38 žiakov, 13 žiakov dostalo odklad a 2 žiaci boli prijatý do ZŠ pre mimoriadne nadané 

deti. 

 

Informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2021/2022 



Výchovná poradkyňa RNDr. Danka Beňová v správe, ktorú prečítala  predsedníčka rady školy, 

podala podrobnú správu o svojej činnosti v školskom roku 2021/2022. Ťažisko jej činnosti 

tvorili štyri okruhy: školské poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania, spolupráca 

s poradenskými a odbornými zariadeniami, využite voľného času a rovesnícka pomoc. 

(Príloha č. 2) 

Taktiež prítomných oboznámila so správou o činnosti koordinátora protidrogovej prevencie 

za školský rok 2021/2022, ktorú vypracovala RNDr. Zuzana Dugátová. (Príloha č. 3) 

Prítomní boli oboznámení aj so správou koordinátora prevencie šikanovania, ktorú 

vypracovala Mgr. Lucia Burgárová. (Príloha č. 4) 

Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár oboznámil prítomných s činnosťou asistentov 

a školského psychológa. (Príloha č. 5) Informoval taktiež o vytvorení podporného tímu, ktorý 

zahŕňa aj členov z Centra PREROD a CPPP a P. Jeho úlohou bude pomáhať riešiť výchovné 

problémy v rámci školy. 

 

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

2021/2022 

Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Smiešková oboznámila prítomných o činnosti  Rady 

školy pri ZŠ Klačno 4/2201, Ružomberok v školskom roku 2021/2022. Zasadnutia sa 

uskutočnila 5.10.2021 a 24.2.2022 a prebehli podľa naplánovaného programu. 

 

Informácie o možnosti využitia priestorov školy počas prázdnin 

Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár informoval prítomných o využití priestorov školy počas 

letných prázdnin, ktoré bude oveľa menšie v porovnaní so školským rokom. 

 

Aktuálne problémy školy 

Riaditeľ školy PaedDr. Mojmír Šrobár oboznámil prítomných o narastajúcich nákladoch na 

chod školy, spojených s nárastom cien energií a nedostatočnom dofinancovaní škôl. 

 

Diskusia 

Mgr. Zuzana Smiešková informovala o zapojení našich žiakov do medzinárodného projektu 

Erazmus+, ktorého sa zúčastnili spolu so žiakmi ZŠ Šafaříkova z Valašského Meziříčí. Spoločne 

navštívili chorvátske mesto Daruvar. (Príloha č. 6) Pán Mgr. Michal Lazar vysvetlil prítomným, 

že na financovanie podobných aktivít neexistujú mestské granty.  Riaditeľ školy informoval 

o projekte pre Liptov na roky 2020 – 2030, v ktorom je vyčlenených 25 mil. € pre rôzne 

oblasti (šport, kultúra...). Bola vypracovaná projektová štúdia viacúčelovej haly v areáli školy. 

Škola má ambíciu začleniť sa do zoznamu projektov, ktoré sa budú realizovať. 



 

Uznesenie 

Rada školy berie na vedomie: 

• vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy 

• informácie výchovného poradcu o činnosti v školskom roku 2021/2022 

• informácie koordinátora protidrogovej prevencie o činnosti v školskom roku 

2021/2022 

• informácie koordinátora prevencie šikanovania o činnosti v školskom roku 

2021/2022 

• informácie špeciálneho pedagóga o činnosti  

 

 

Záver 

Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Smiešková poďakovala členom rady školy aj riaditeľovi 

školy PaedDr. Mojmírovi Šrobárovi za účasť. 

 

 

Ružomberok 21.06.2022  Zapísala: Mgr. Daša Fabianová 

     Overila: PaedDr. Martina Bachanová 

 


