Rada školy pri Základnej škole, Laborecká 66, Humenné

Výročná správa činnosti Rady školy pri Základnej škole, Laborecká 66, Humenné
za rok 2018

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 2018 zasadala RŠ štyrikrát a pracovala v tomto 11 – člennom zložení:
Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: Mgr. Nataša Mocáková, Iveta Gajdošová, PhDr. Michal Babin,
PhDr. Ivan Hopta, CSc.

Zástupcovia za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Mária Ďugošová – predsedníčka RŠ, Mgr. Andrea Matuščáková- podpredsedníčka RŠ.
Za nepedagogických zamestnancov: Božena Labíková- zapisovateľka.
Zástupcovia za rodičov: Ing. Matej Filčák, , Mgr. Slávka Kráľová, Bc. Viktória Čiževská, Mgr. Helena
Luksajová.

1.a Prehľad činnosti RŠ
Prvé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo 15.3.2018, za prítomnosti riaditeľa školy. PaedDr. Alexander
Fecura informoval o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2017, o rozpočte školy na rok 2018
a o výchovno- vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok 2017/ 2018.
Podpredsedníčka RŠ Mgr. Andrea Matuščáková predniesla výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2017,
ktorú členovia RŠ prerokovali a schválili.
Uznesenia a úlohy
RŠ berie na vedomie :

Informáciu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2017

Informáciu o rozpočte školy na rok 2018
Informáciu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok 2017/02018
RŠ schvaľuje :
Výročnú správu Rady školy pri ZŠ, Laborecká 66, Humenné za rok 2017

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 25.06.2018.
Riaditeľ školy PaedDr. Alexander Fecura informoval členov RŠ o výchovno- vzdelávacích výsledkoch
školy za šk. rok 2017/2018, o organizačnom a personálnom zabezpečení školy v školskom roku
2018/2019, o počte prijatých žiakov na zvolené štúdiá, o prebiehajúcich aktivitách, projektoch školy
a o spolupráci školy s MŠ v školskom roku 2017/2018

Uznesenia a úlohy
RŠ berie na vedomie:
Informáciu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2017/2018
Informáciu o organizačnom a personálnom zabezpečení školy v školskom roku 2018/2019
Informáciu o počte prijatých žiakov na zvolené štúdiá
Informáciu o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
Informáciu o spolupráci školy s MŠ v školskom roku 2017/2018
RŠ schvaľuje:
1.Prerokovanie a schválenie organizačného a personálneho zabezpečenia školy v šk. r. 2018/2019
Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 11.10.2018, na ktorom riaditeľ školy PaedDr. Alexander Fecura
oboznámil členov RŠ so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ za
školský rok 2017 /2018 a informoval o využití telocvične v mimo vyučovacom čase za šk. rok 2017/2018
a v šk. roku 2018/2019.

Uznesenia a úlohy
RŠ berie na vedomie:
Informáciu o využití telocvične v mimo vyučovacom čase za školský rok 2017/2018 a v školskom roku
2018/2019
RŠ prerokovala a odporúča zriaďovateľovi schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ, Laborecká 66 Humenné za
školský rok 2017/2018

Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 13.12.2018, na ktorom riaditeľ školy PaedDr. Alexander Fecura
informoval členov RŠ o materiálnom a technickom zabezpečení školy.
Predsedníčka RŠ Mgr. Mária Ďugošová predložila plán práce RŠ na rok 2019, ktorý bol prerokovaný
a schválený.
Uznesenie:
RŠ prerokovala a schválila:
Plán práce a zasadnutí RŠ na rok 2019
RŠ berie na vedomie:
Informáciu o materiálnom a technickom zabezpečení školy
PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Rade školy neboli pridelené žiadne finančné prostriedky.

2. ÚČASŤ ČLENOV RŠ NA ZASADNUTIACH
Dátum zasadnutia Počet prítomných Ospravedlnení Neospravedlnení
15.03.2018
8
25.06.2018
9
11.10.2018
8
13.12.2018
7

V Humennom 14.03.2019

Mgr. Mária Ďugošová
Predsedníčka RŠ

Výročná správa o činnosti RŠ bola prerokovaná a schválená na zasadnutí RŠ dňa 14.03.2019.

