
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

konaného dňa 17. októbra 2016 

 

 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2015/2016. 

3. Plán kontinuálneho vzdelávania 2017. 

4. Koncepčný zámer rozvoja školy. 

5. Príprava a schválenie plánu práce RŠ na rok 2017. 

6. Aktívna účasť na XXIX. ročníku Vojtekovo – Rudníkových dní. 

7. Rôzne, diskusia. 

8. 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/: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2015/2016 bola v RŠ prerokovaná a následne poslaná zriaďovateľovi na schválenie. Uvedenú 

správu prezentovala pani riaditeľka PaedDr. Mária Veselovská. 

 

K bodu 3/: 

Pani riaditeľka školy PaedDr. Mária Veselovská informovala prítomných členov o Pláne 

kontinuálneho vzdelávania na rok 2017. 

 

K bodu 4/: 

S Koncepčným zámerom rozvoja školy oboznámila prítomných členov RŠ pani riaditeľka 

PaedDr. Mária Veselovská. Medzi hlavné ciele koncepčného zámeru patria: 

- posilniť postavenie škôl pri zdravotníckych zariadeniach na verejnosti a skvalitniť 

komunikáciu s kmeňovými školami. 

Jednou z foriem, ktoré si škola zvolila na dosiahnutie týchto cieľov je používanie tlačív 

v elektronickej podobe, a to:   

- oznam o zaradení žiaka na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

- tlačivo pred nástupom na liečebný pobyt, ktoré obsahuje údaje o učive, ktoré by mal 

žiak prebrať počas pobytu. 

 

K bodu 5/: 

Predsedníčka prezentovala prítomným členom plán práce RŠ na rok 2017. Členovia RŠ tento 

plán práce schválili a dohodli sa na približnom čase konania jednotlivých zasadnutí v mesiaci 

jún 2017 a október 2017.    

 



K bodu 6/: 

Pani riaditeľka PaedDr. Mária Veselovská a predsedníčka RŠ Mgr. Radana Gašperová 

prezentovali prednášku pod názvom: „Inovatívne a alternatívne formy a metódy realizované 

vo výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70.“ S uvedenou 

prednáškou sa PaedDr. Veselovská, Mgr. Gašperová a Mgr. Šucová aktívne zúčastnili na 

XXIX. ročníku Vojtekovo – Rudnikových dní, ktoré organizoval Šrobárov ústav DTaRCH, 

n.o., Dolný Smokovec v dňoch 6. 10. – 8. 10. 2016. 

 

 

 

Uznesenie: 
 

Prítomní členovia rady školy:  

 

1. Odporúčajú: 

- zriaďovateľovi školy na schválenie „Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti,      

  jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016.“ 

 

2. Schvaľujú a berú na vedomie:  

- Plán práce RŠ na rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

v Dolnom Smokovci     19. 10. 2016 

Zapísala: Ing. Stanislava Kočanová, ekonómka školy 

 

 


