
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

konaného dňa 24. mája 2018 

 
 

 

Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie, prezenčná listina 

2. Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2017 

3. Plán práce RŠ na rok 2018 

4. Organizácia školského roku 2018/2019 

5. Rozpočet na rok 2018 a čerpanie rozpočtu 

6. Rôzne (školský poriadok, publikačná činnosť)  

7. Diskusia, záver 

 

K bodu 1/: 

Predsedníčka rady školy Mgr. Radana Gašperová v úvode privítala prítomných členov RŠ 

a hosťa PaedDr. Máriu Veselovskú, riaditeľku školy a oboznámila ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu 2, 3/: 

Predsedníčka RŠ prezentovala prítomným členom Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2017 

a Plán práce RŠ na rok 2018. Všetci členovia RŠ školy mali možnosť vysloviť pripomienky 

a návrhy k obom dokumentom. Výročná správa o činnosti RŠ je zverejnená na webovom sídle 

školy. 

 

K bodu 4/: 

V bode 4 pani riaditeľka školy PaedDr. Mária Veselovská oboznámila prítomných s návrhom 

na Organizáciou školského roku 2018/2019. V nasledujúcom školskom roku nenastanú žiadne 

organizačné zmeny, počet zamestnancov školy od 1. septembra 2018 ostáva nezmenený - 26 

pedagogických a 2 nepedagogickí.   

 

 

 



K bodu 5/: 

Pani riaditeľka školy PaedDr. Mária Veselovská informovala prítomných o pridelenom 

rozpočte školy a čerpaní finančných prostriedkov v jednotlivých položkách k 31. máju 2018: 

 

    pridelený  čerpanie  percentá  

- položka 610  414 757,00 €  127 401,87 €  30,72 %  

- položka 620  144 958,00 €    44 167,43 €  30 47 % 

- položka 630+640   66 490,00 €    20 677,13 €  31,10 % 

Spolu:   626 205,00 €  192 246,43 €  30,70 % 

 

 

K bodu 6, 7/: 

Pani riaditeľka školy PaedDr. Mária Veselovská ďalej informovala o školských poriadkoch 

a publikačnej činnosti školy.  

Vzhľadom na špecifickosť prostredia a podmienky školy sú školské poriadky vypracované 

pre každý úsek (MŠ, ZŠ, ŠKD) a elokované pracoviská školy samostatne.  

Pedagogickí zamestnanci školy prostredníctvom príspevkov v regionálnych novinách 

prezentujú výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktivity školy.  

Na elokovanom pracovisku v Nemocnici Poprad, a.s. sa vydávajú noviny „Za zdravím“, kde 

pedagogickí zamestnanci tiež svojimi príspevkami prezentujú prácu školy v nemocnici.  

V mesiaci jún 2018 bola odvysielaná reportáž v správach TV JOJ o inovačných prvkoch 

využívaných na vyučovacích hodinách ZRT.   

 

 

Uznesenie: 

Prítomní členovia rady školy  prerokovali, schválili a berú na vedomie:  

  Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2017 

  Plán práce RŠ na rok 2018 

 Organizácia školského roku 2018/2019 

 Rozpočet na rok 2018 a čerpanie rozpočtu 

 Školský poriadok 

 

 

 

v Dolnom Smokovci     12. 06. 2018 

Zapísala: Ing. Stanislava Kočanová, ekonómka školy 


