Správa o činnosti Rady školy v školskom roku 2014/2015
Údaje o rade školy:
Rada školy pri ZŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov po voJ'bách dňa 16. septembra 2013. Funkčné obdobie začalo dňom 8. októbra 2013 na
obdobie 4 rokov, kedy bolo zároveň hlasovaním zvolené predsedníctvo

Rady školy. Na základe

výsledkov komunálnych volieb z novembra 2014 boli za zriaďovateJ'a menovaní do Rady školy JUDr.
Júlia Ondrišová, Ing. Lukáš Baňacký, Mgr. Svetlana Maňová, MVDr. Pavol Čech. Členovia za rodičov a
zamestnancov zostali nezmenení.

Clenovia rady školy:
P.č. Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/

1

Ing. Ján Hupka

predseda

za rodičov

2

Radovan Kusý

podpredseda

za rodičov

3

Mgr. Jana Rovenská

tajomník

za zamestnancov

4

JUDr. Júlia Ondrišová

člen

del'egovaný za zriaďovateJ'a

5

MVDr. Pavol Čech

člen

delegovaný za zriaďovateJ'a

6

Ing. lukáš Baňacký

člen

delegovaná za zriaďovateJ'a

za

7

Mgr. Svetlana Maňová

člen

delegovaný za zriaďovateJ'a

8

Mgr. Katarína Lepiešová

člen

za rodičov

9

Ing. Andrej Trtala

člen

za rodičov

10

Mgr. Eva Pišteková

člen

za zamestnancov

11

lýdia Algayerová

člen

za zamestnancov

.

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015:
1.
2.

Počet zasadnutí Rady školy - 4
Problematika, ktorou sa rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania (úloh) školy:
Schválenie plánu práce, organizačnej štruktúry a učebného plánu na šk. rok 2014/2015
Schválenie Školského vzdelávacieho programu na rok 2014/2015
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2013/2014
Vyhodnotenie plnenia koncepcie rozvoja školy
Výberové konanie na funkciu riaditeJ'a Základnej školy
Projekty školy (napr. Enviroprojekt, Športujme bezpečne, Comenius, ...)
Rozpočet školy
Zápis žiakov do prvého ročníka a prijatie žiakov
Prípravné materiály pre zasadnutia zastupiteJ'stva MÚ lamač
Úprava a organizácia priestorov v rámci budovy Základnej školy
Konzultácie k využitiu priestoru v okolí budovy školy zo strany Podháj pre prípravu
architektonického projektu zo strany Ing. Baňackého

Vypracoval: Ing. Ján Hupka
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