
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

konaného dňa 10. októbra 2017 

 

 

 
Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

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

školský rok 2016/2017. 

3. Plán kontinuálneho vzdelávania 2018. 

4. Štruktúra kariérových pozícií. 

5. Príprava a schválenie plánu práce RŠ na rok 2018. 

6. Informácie o realizovaných projektoch, inováciách a aktivitách školy. 

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 

2016/2017 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 dokumente 

- Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2018. Vyjadrila sa najmä k skutočnosti, že v tabuľke 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na rok 2018 je uvedený 

vyšší počet zamestnancov, ktorí sú prihlásení na jednotlivé druhy kontinuálneho vzdelávania, 

a to z dôvodu vypršania platnosti ich kreditov. 

 

K bodu 4/: 

S vnútorným predpisom - Štruktúra kariérových pozícií ako interným normatívnym právnym 

aktom, záväzným pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, ktorým je ZŠ s MŠ pri ZZ 

Dolný Smokovec oboznámila pani riaditeľka PaedDr. Mária Veselovská všetkých členov RŠ. 

Zároveň ich informovala, že tento predpis bol už schválený zriaďovateľom a nadobudol tak 

účinnosť. 

 

K bodu 5/: 

Predsedníčka prezentovala prítomným členom plán práce RŠ na rok 2018. Členovia RŠ tento 

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

v mesiacoch jún 2018 a október 2018.    

 



K bodu 6/: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Radana Gašperová prezentovala aktivity, inovácie a projekty školy. 

Pedagogickí zamestnanci školy realizujú množstvo projektov a aktivít pre deti (žiakov) 

a matky s deťmi. Sú to rozličné športové, počítačové, vedomostné, hudobné 

a environmentálne projekty. Výstupy z jednotlivých projektov sú prezentované na webovej 

stránke školy, na facebooku a na nástenkách v priestoroch Šrobárovho ústavu. 

 

K bodu 7/: 

- Štatút RŠ – spresnením sa upravuje problematika zániku členstva - Zmena ustanovenia 

§ 25 ods. 12  písm. d) – novela 177/2017 zákona 596/2003 Z. z. 

- Člen RŠ Mgr. Albert Kantor informoval o realizácii VVP na oddelení TBC ako 

špecifickom oddelení, kde sa uvedená činnosť realizuje prevažne s deťmi a žiakmi 

rómskeho pôvodu. 

     

Uznesenie: 
 

 

1. Odporúčajú: 

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

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017.“ 

 

2. Prerokovali, schvaľujú a berú na vedomie:  

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2016/2017. 

- Plán kontinuálneho vzdelávania 2018. 

- Štruktúru kariérových pozícii. 

- Plán činnosti RŠ na rok 2018. 

- Aktualizáciu Štatútu RŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

v Dolnom Smokovci     13. 10. 2017 

Zapísala: Ing. Stanislava Kočanová, ekonómka školy 

 

 


