
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: 28. 9. 2016 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 

03401 Ružomberok 

3. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na šk. rok 2016/2017 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2015/2016 

5. Školský vzdelávací program na školský rok 2016/2017 

6. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy 

na šk. rok 2016/2017, oboznámenie rady školy s personálnym obsadením a stavom 

žiakov 

7. Plán práce základnej školy na šk. rok 2016/2017 

8. Školský poriadok na šk. rok 2016/2017 

9. Diskusia 

10.  Uznesenie 

11.  Záver. 

Otvorenie  

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková privítala všetkých prítomných na zasadnutí rady 

školy, osobitne pána riaditeľa školy PaedDr. Mojmíra Šrobára, pani zástupkyňu Mgr. Janu 

Oravcovú a pani zástupkyňu Mgr. Barboru Žilinčanovú. Zároveň predstavila nového člena rady 

školy pána Martina Rusnáka, ktorý v rade školy nahradil PaedDr. Andreu Mirjanskú, ktorá k 31. 

8. 2016 ukončila členstvo v rade školy z dôvodu odchodu jej syna zo Základnej školy Klačno v 

Ružomberku. 
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Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 03401 

Ružomberok 

Predsedníčka rady školy všetkých prítomných oboznámila s návrhom štatútu rady školy. 

V navrhovanom štatúte boli doplnené nasledujúce časti: 

 JUDr. Ľubomír Kubáň navrhol: 

1) rozšíriť Čl. 5 o časť Doplnenie členov rady školy pred ukončením funkčného obdobia 

2) doplniť Čl. 7 odsek 8) o časť .........a internetovej stránke školy minimálne 3 dni pred 

zasadnutím rady školy. 

3) doplniť Čl. 7 odsek 9) o časť..........a zverejnená na internetovej stránke školy do 3 dní 

od zasadnutia rady školy. 

4) doplniť Čl. 12 Záverečné ustanovenie o časť: Dňom nadobudnutia účinnosti Štatútu 

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

Klačno zo dňa 10.5.2012.  

Štatút rady školy bol prítomnými členmi jednohlasne schválený. 

Počet prítomných členov: 10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na šk. rok 2016/2017 

Prítomní členovia rady školy boli oboznámení s plánom zasadnutí rady školy na školský rok 

2016/2017. Pri prerokovaní plánu zasadnutí neboli členmi rady školy vznesené žiadne 

pripomienky ani návrhy na doplnenie. 

Plán bol jednohlasne schválený. 

Počet prítomných členov:10 

Za: 10 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom 

roku 2015/2016 

Správu o VVČ za šk. rok 2015/2016 predložil a informácie členom rady školy podal riaditeľ 

školy PaedDr. Mojmír Šrobár. (Príloha č. 2) Rada školy odporučila  zriaďovavateľovi základnej 

školy Správu o VVČ za šk. rok 2015/2016 schváliť. 

Body 5, 6, 7, 8  - podľa programu 

Riaditeľ školy prítomných informoval o inovovanom školskom vzdelávacom programe, podľa 

ktorého sa bude v školskom roku 2016/2017 vyučovať v piatom a šiestom ročníku. (Príloha č. 

3) V ďalšom bode podal riaditeľ školy informácie o personálnych zmenách v základnej škole. 

Predstavil novú zástupkyňu pre druhý stupeň Mgr. Barboru Žilinčanovú, ktorá prebrala funkciu 

po Mgr. Jánovi Gálikovi. Do dôchodku odišla Mgr. Elena Miláčková. V školskom roku 

2016/2017 boli prijaté dve nové pani učiteľky, na prvý stupeň Mgr. Janka Bánovčinová a na 

druhý stupeň Mgr. Ivana Hampelová, ktorá vyučuje chémiu a biológiu. V bode 7 riaditeľ školy 

informoval o výchovno-vzdelávacích aktivitách v šk. roku 2016/2017, pozornosť venoval 

hlavne dotáciám na plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a škole v prírode pre žiakov prvého 

stupňa. Podal informácie o novom bode v školskom poriadku, ktorý sa týka odovzdávania 

a uzamykania žiackych mobilných telefónov počas vyučovania. (Pozri Školský poriadok 

http://www.zsklacnork.sk/index.php/2015-06-15-08-23-39) 

Diskusia 

Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní. JUDr. Ľubomír Kubáň sa informoval o mieste 

uskutočnenia plaveckého výcviku žiakov prvého stupňa. MUDr. Erik Masaryk navrhol miesto 

pre plavecký výcvik pláváreň v Hoteli Ačko. Riaditeľ školy spomenul projekt Zdravý chrbátik  

aj futbalový zápas vo Valasskom Meziříči, na ktorom sa zúčastňujú naši žiaci. 

Uznesenie 

Rada školy schvaľuje Štatút Rady školy pri Základnej škole, Klačno 4/2201, 03401 

Ružomberok. 

Rada školy schvaľuje Plán zasadnutí na školský rok 2016/2017. 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Základnej školy, Klačno 4/2201, 03401 Ružomberok 

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

v školskom roku 2015/2016. 
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Rada školy berie 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.  

Záver 

Predsedníčka rady školy Mgr. Eva Jacková poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadanie rady školy. 

 

 

 

 

Ružomberok 28. 9. 2016 

                                                                                Zapísala:  Mgr. Eva Jacková  

                                                                                          Overila: PhDr. Jana Muráňová 

 

 

 

 

 

 

 


