
Výročná správa 
 

o činnosti RŠ pri ZŠ Malá Ida za rok 2018 
 

 
     V priebehu roku 2018 sa uskutočnili 3 zasadnutia rady školy, a to 06.03.2018, 26.06.2018, 
08.10.2018, z toho 3 riadne zasadnutia rady školy. Zasadnutia prebehli v súlade so schváleným 
Štatútom RŠ a schváleným plánom práce. 
 
Rada školy pracovala v roku 2018 v tomto zložení: 
 
štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 
PaedDr. Beáta Kseňáková – predseda RŠ 
Mgr. Alžbeta Ličková 
RNDr. Ľudmila Múdra - zapisovateľka 
Helena Timko 
dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: 
RNDr. Marta Bobková 
Bc. Vlastimil Drimák - overovateľ 
jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov: 
Renáta Bodnárová 
štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy: 
Maroš Biroš 
Mgr. Katarína Kvaková 
Ing. Michaela Kyselová 
Mgr. Miloš Mačinga 
 
 
06.03.2018 prebehlo riadne zasadnutie RŠ, na ktorom riaditeľka školy RNDr. K. Vojkovská 
predložila RŠ na prejednanie: 
 
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roku 2017/2018 
- vyhodnotenie mimoškolských aktivít v 1. polroku šk. roku 2017/2018 
-  informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. polroku šk. roku 2017/2018 
- informácie o krúžkovej činnosti  
 
P. R. Bodnárová predložila správu o hospodárení ZŠ v r. 2017 
 
Predsedníčka RŠ  PaedDr. B. Kseňáková v súlade so Štatútom RŠ predložila RŠ Správu o 
činnosti RŠ v roku 2017. 
Rada školy iniciovala riešenie dopravnej situácie – príjazdovej komunikácie do školy zriaďovateľom 
školy s výsledom  - inštalovanie spomaľovača na ceste od autobusovej zastávky k areálu ZŠ. 
 
26.06.2018  na riadnom zasadnutí RŠ podala riaditeľka školy RNDr. K. Vojkovská na 
prerokovanie: 
 
- informáciu z klasifikačnej porady – vých. vzdelávacie výsledky  v 2. polroku 2017/2018 
-  informácie o organizácii šk. roku 2017/2018  
- vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2018/2019 
- informáciu o podnikateľskej činnosti školy a projekty 
- vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok škol. roku 2017/2018 ako     



  doplnenie  k marcovému zasadnutiu. 
 
Predsedníčka RŠ predložila rade školy v súlade s plánom práce RŠ na prejednanie plán práce RŠ na 
škol. rok 2018/2019. 
 
 
08.10.2018 boli RŠ riaditeľkou školy predložené na prerokovanie: 
 

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018 
- aktuálny školský vzdelávací program 
- pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho      
      procesu  v školskom roku 2018/2019  
- čerpanie financií z rozpočtu školy a stav rozpočtu na rok 2018 
- vyhodnotenie spolupráce ZŠ s materskou školou  

a oboznámenie členov rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov   
            v školskom roku 2018/2019  
 
   
   Na všetkých zasadnutiach RŠ členovia RŠ aktívne pristupovali k prerokovaným dokumentom, 
prichádzali s návrhmi, boli prijaté príslušné uznesenia. Do obsahu jednotlivých zasadnutí boli  
zakomponované aktuálne problémy školy, ktoré RŠ prerokovala a zároveň prerokovala aj možnosti 
ich riešenia.  
 
    Činnosť rady školy prebiehala v celom roku v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR 
291/2004 z 15. apríla 2004 a so zákonom 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v aktuálnom znení, ďalej v súlade so schváleným štatútom RŠ a schváleným plánom práce RŠ. 
 
 
V Malej Ide 07.03.2019                                                          PaedDr. Beáta Kseňáková 
                                                                                                 predseda RŠ pri ZŠ v Malej Ide 
 


