
RADA ŠKOLY PRI SPOJENEJ ŠKOLE CHMINIANSKE JAKUBOVANY 21, 082 33 

 

Plán zasadnutí na rok 2018 

 

     V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia RŠ. Podľa aktuálnej potreby sa 

členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu. 

     Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003      

Z. z. a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky. 

 

I. ZASADNUTIE – MÁJ 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí  rady školy 

3. Oboznámenie sa s výročnou správou rady školy za rok 2017 

4. Prerokovanie a schválenie Štatútu rady školy 

5. Výsledky hospodárenia školy za rok 2017 

6. Informovanie o rozpočte školy na rok 2018 

7. Prerokovanie návrhu na počty žiakov a počty tried v šk. roku 2018/2019 

8. Prerokovanie návrhu o počte tried 1. roč. v PŠ a OU v  šk. roku 2019/2020 

9. Oboznámenie sa s koncepčným zámerom rozvoja školy 

10. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu Angličtina hrou pre 9. ročník 

11. Prerokovanie návrhu na vymenovanie riaditeľky na dobu prerušenia vykonávania funkcie  

(materská dovolenka/rodičovská dovolenka) 

12. Aktuálne problémy školy 

13. Diskusia 

14. Uznesenie a záver 

 

II. ZASADNUTIE – SEPTEMBER 

1. Otvorenie 

2. Informovanie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, 

organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie 

3. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu  



4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 

5. Prerokovanie Školského poriadku 

6. Aktuálne problémy školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenie a záver 

 

III. ZASADNUTIE – FEBRUÁR 

1. Otvorenie 

2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok 

3. Oboznámenie sa s dochádzkou žiakov za I. polrok 

4. Výsledky hospodárenia školy za rok 2018 

5. Informovanie o rozpočte školy na rok 2019 

6. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy 

7. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí  rady školy na ďalší rok 

8. Aktuálne problémy školy 

9. Diskusia 

10. Uznesenie a záver 

 

Ak vznikne potreba mimoriadneho zasadnutia, stretnutie sa uskutoční mimo plánu. 

 

 

Schválené na zasadnutí RŠ PaedDr. Zuzana Pavlíková 

Dňa 23. mája 2018 predsedníčka rady školy 


