Rada školy pri Základnej škole, Laborecká 66, Humenné

Výročná správa činnosti Rady školy pri Základnej škole, Laborecká 66, Humenné
za rok 2016

V zmysle Štatútu RŠ pri ZŠ, Laborecká 66 v Humennom, podľa článku VIII, bod 7, predseda vypracuje
výročnú správu o činnosti RŠ za príslušný rok, ktorej obsah určuje článok VIII v štatúte RŠ. Výročná správa,
ktorú predkladáme, poskytuje informácie o činnosti RŠ.
Členovia RŠ v prehodnocovanom období svoju činnosť vykonávali v zmysle schváleného Plánu práce
a v súlade s platným štatútom RŠ .

V roku 2016 zasadala RŠ v starom zložení päťkrát, v novom zložení dvakrát. Do ukončenia činnosti
predchádzajúcej RŠ, 13.10.2016, pracovala v tomto zložení:
Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: Mgr. Nataša Mocáková, Iveta Gajdošová, PhDr. Michal Babin, PhDr.
Ivan Hopta, CSc. Títo delegovaní zástupcovia zastávajú túto funkciu i v novom funkčnom období.
Zástupcovia za pedagogických zamestnancov: Mgr. Darina Cmarová, Mgr. Agnesa Labunová.
Za nepedagogických pracovníkov: Kveta Kucková.
Zástupcovia za rodičov: Mgr. Marcela Koscelníková, (od 31.8.2016 Alexandra Volochová),
Mgr. Slávka Kráľová, Mgr. Sabina Kuľhová, Anna Buhajová.
Novozvolení členovia RŠ v novom funkčnom období:
Zástupcovia za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Mária Ďugošová – predsedníčka RŠ, Mgr. Pavol Drančák- podpredseda.
Za nepedagogických zamestnancov: Božena Labíková- zapisovateľka.
Zástupcovia za rodičov: Ing. Matej Filčák, JUDr. Andrea Kanoczová, Bc. Viktória Čiževská, Mgr. Helena
Luksajová.

1.a Prehľad činnosti RŠ
Prvé zasadnutie RŠ sa z časových dôvodov presunulo z mesiaca december 2015 na január 2016
a uskutočnilo sa 25. 01. 2016 za prítomnosti riaditeľa školy. PaedDr. Alexander Fecura informoval
o výsledkoch výchovno- vzdelávacej práce za I. polrok školského roka 2015/2016.
Predsedníčka RŠ Mgr. Darina Cmarová predložila na prerokovanie a schválenie plán práce jednotlivých
zasadnutí na rok 2016, ktorý bol následne i schválený.
Uznesenia a úlohy
RŠ berie na vedomie :
Informáciu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch školy za I. polrok školského roka 2015/2016

RŠ prerokovala a schvaľuje :
Plán práce RŠ na rok 2016

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 30.03.2016, na ktorom bol prítomný riaditeľ školy, PaedDr. Alexander
Fecura, ktorý informoval členov RŠ o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2015 a podal informácie
o rozpočte školy na rok 2016.
Členovia RŠ prerokovali a schválili výročnú správu RŠ za rok 2015.
Uznesenia a úlohy
RŠ berie na vedomie:
Informáciu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2015/2016
Informáciu o rozpočte školy na rok 2016
RŠ schvaľuje :
Výročnú správu Rady školy pri ZŠ, Laborecká 66, Humenné za rok 2015

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 27.06.2016. Riaditeľ školy PaedDr. Alexander Fecura informoval členov RŠ
o výchovno- vzdelávacích výsledkoch školy za rok 2015/2016, o organizačnom a personálnom zabezpečení
školy v školskom roku 2016/2017, o počte prijatých žiakov na zvolené štúdiá, o počte prihlásených žiakov do
1. ročníka, ako i o prebiehajúcich aktivitách, projektoch školy a spolupráci školy s MŠ v školskom roku
2015/2016.
Uznesenia a úlohy
RŠ berie na vedomie:
Informáciu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2015/2016
Informáciu o organizačnom a personálnom zabezpečení školy v školskom roku 2016/2017
Informáciu o počte prijatých žiakov na zvolené štúdiá
Informáciu o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
Informáciu o spolupráci školy s MŠ v školskom roku 2015/2016

Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 31.08.2016, na ktorom riaditeľ školy PaedDr. Alexander Fecura oboznámil
členov RŠ s inovovaným školským vzdelávacím programom /iŠVP/, ktorý po prerokovaní bol schválený.
Taktiež informoval prítomných členov RŠ o vnútornom školskom poriadku.
Uznesenia a úlohy
RŠ prerokovala a berie na vedomie:
Informáciu o Vnútornom školskom poriadku /VŠP/
RŠ prerokovala a schvaľuje:
Inovovaný školský vzdelávací program /iŠVP/ pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

Piate zasadnutie sa uskutočnilo 13.10.2016, na ktorom riaditeľ školy PaedDr. Alexander Fecura oboznámil
členov RŠ so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, podal informácie
o priebehu volieb do RŠ, ktoré sa uskutočnili 12.10.2016.
Predsedníčka RŠ Mgr. Darina Cmarová poďakovala všetkým členom doterajšej RŠ za spoluprácu a ukončila
činnosť RŠ za volebné obdobie 2012-2016.
Uznesenie:
RŠ prerokovala a odporúča zriaďovateľovi schváliť:
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ, Laborecká 66, Humenné za školský
rok 2015/2016
RŠ berie na vedomie:
Informáciu o priebehu volieb členov do RŠ za pedagogických, nepedagogických zamestnancov a za
zástupcov rodičov.
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Rade školy neboli pridelené žiadne finančné prostriedky.

2.a ÚČASŤ ČLENOV RŠ NA ZASADNUTIACH
Dátum zasadnutia Počet prítomných Ospravedlnení Neospravedlnení
25.01.2016

6

5

0

30.03.2016

6

5

0

27.06.2016

7

4

0

31.08.2016

8

3

0

13.10.2016

7

4

0

Ďalšie dve zasadnutia sa uskutočnili v zložení novozvolených členov RŠ.

1.b

Šieste, ustanovujúce zasadnutie novozvolenej RŠ sa uskutočnilo 24.10.2016, na ktorom riaditeľ školy
PaedDr. Alexander Fecura podal informáciu o voľbách do RŠ za pedagogických i nepedagogických
zamestnancov školy, za rodičov i za zriaďovateľa. Predstavil všetkých členov novej RŠ. Ďalej navrhol členom
RŠ spôsob voľby predsedu RŠ tajným hlasovaním, ak niekto nenavrhne iný spôsob. Členka RŠ Mgr. Nataša
Mocáková navrhla verejné hlasovanie. RŠ hlasovanie verejným hlasovaním schválila. S celkovým počtom 8
hlasov /proti nebol nikto, zdržal sa 1 /, získala dôveru jediná kandidátka Mgr. Mária Ďugošová. Následne
novozvolená predsedníčka RŠ navrhla za podpredsedu RŠ Mgr. Pavla Drančáka a za zapisovateľku Boženu
Labíkovú. Verejným hlasovaním členovia RŠ návrh schválili. Do obecnej školskej rady boli navrhnutí títo
kandidáti:
PaedDr. Alexander Fecura - za riaditeľov
Mgr. Mária Ďugošová – za predsedov RŠ
JUDr. Andrea Kanoczová – za rodičov

Siedme zasadnutie sa uskutočnilo 15.12.2016, na ktorom predsedníčka RŠ Mgr. Mária Ďugošová podala
návrh na prerokovanie a schválenie Štatútu rady školy pri ZŠ Laborecká 66, Humenné a Plánu práce
jednotlivých zasadnutí na rok 2017. Po prerokovaní boli obidva návrhy schválené.

Uznesenia a úlohy:
RŠ prerokovala a schvaľuje:
Štatút RŠ pri Základnej škole, Laborecká 66, Humenné na nasledujúce obdobie.
Plán práce zasadnutí RŠ na rok 2017.

2.b

ÚČASŤ ČLENOV RŠ NA ZASADNUTIACH

Dátum zasadnutia Počet prítomných Ospravedlnení Neospravedlnení
24.10.2016

9

2

0

15.12.2016

10

1

0

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Rade školy neboli pridelené žiadne finančné prostriedky.

V Humennom 05.04.2017

Mgr. Mária Ďugošová
predsedníčka RŠ

Výročná správa o činnosti RŠ bola prerokovaná a schválená na zasadnutí RŠ dňa 05.04.2017.

