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Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch za rok 2016 

 

V priebehu roka 2016 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady školy (RŠ) a tri riadne zasadnutia. 

Do 22. 3. 2016 RŠ pracovala v tomto zložení:  

predseda Petra Antálková zástupca rodičov 

podpredseda Mgr. Jarmila Krajčíková 
zástupcovia pedagogických zamestnancov 

 členovia  

Mgr. Katarína Palkovičová 

Gabriela Hnátová zástupca nepedagogických zamestnancov 

Ľudmila Húšťavová 

zástupcovia rodičov Ivana Šišková 

Jarmila Královičová 

Milica Barkóciová 
zástupcovia zriaďovateľa 

Marcela Ralbovská 

Ing. Daša Krátka 
 

Mgr. Miroslava Valachovičová 

 

Po voľbách zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a delegovaní zástupcov 

zriaďovateľa sa dňa 23. 3. 2016 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie a RŠ začala pracovať v tomto 

zložení:  

predseda Petra Antálková zástupca rodičov 

podpredseda RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. zástupca zriaďovateľa 

členovia 

Mgr. Jarmila Krajčíková 
zástupcovia pedagogických zamestnancov 

Mgr. Mariana Plašilová 

Gabriela Hnátová zástupca nepedagogických zamestnancov 

Ing. Daša Krátka 

zástupcovia rodičov Marcela Ralbovská 

Jarmila Královičová 

Ing. Naďa Antálková 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Iveta Šimunová 

PaedDr. Eva Turkovičová 
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Na zasadnutí konanom 12. 4. 2016 sa Petra Antálková vzdala funkcie predsedu RŠ. Za nového 

predsedu bola zvolená Miroslava Matúšková, za podpredsedu bola zvolená Petra Antálková. 

V nasledujúcom zložení pracuje RŠ doteraz.  

predseda RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. zástupca zriaďovateľa 

podpredseda Petra Antálková zástupca rodičov 

členovia 

Mgr. Jarmila Krajčíková 
zástupcovia pedagogických zamestnancov 

Mgr. Mariana Plašilová 

Gabriela Hnátová zástupca nepedagogických zamestnancov 

Ing. Daša Krátka 

zástupcovia rodičov Marcela Ralbovská 

Jarmila Královičová 

Ing. Naďa Antálková 

zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Iveta Šimunová 

PaedDr. Eva Turkovičová 

 

Na zasadnutiach sa RŠ zaoberala úlohami, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a z ustanovenia § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. 

V súlade so štatútom sa RŠ organizačne spolupodieľala na podujatiach organizovaných ZŠ 

a občianskym združením Rada školy.  

Na zasadnutiach sa  pravidelne zúčastňovala aj riaditeľka ZŠ. Spoluprácu s vedením ZŠ hodnotím 

veľmi pozitívne.  

 

Ustanovujúce zasadnutie RŠ 23. 3. 2016 

Členovia RŠ sa oboznámili s  činnosťou rady školy, objasnili si kompetencie a úlohy. Dohodli sa, že 

štatút bude schválený na najbližšom riadnom zasadnutí, aby bolo možné zapracovať prípadné zmeny.  

 

Zasadnutie 12. 4. 2016  

 Členovia RŠ predniesli svoje pripomienky k navrhovanému zneniu štatútu. Po zapracovaní 

pripomienok členovia štatút RŠ schválili. Platné znenie dokumentu je zverejnené na webovej 

stránke školy http://zskuty.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1 .  

 RŠ prerokovala Správu  o hospodárení a čerpaní rozpočtu  ZŠ Kúty za rok 2015. Konštatovala, 

že je v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

http://zskuty.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=1


školských zariadení, v súlade s VZN č. 1/2013 a dodatkom č. 2 k VZN č. 1/2013 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kúty. 

 Zápisnice zo zasadnutí RŠ budú zverejňované na webovej stránke školy 

http://zskuty.edupage.org/text3/?.  

 RŠ sa bude organizačne podieľať na Behu pre zdravie. 

 Riaditeľka ZŠ informovala RŠ o aktuálnych problémoch počas i mimo vyučovania a spôsobe 

ich riešenia. 

 

Zasadnutie 13. 9. 2016 

 Rada školy pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch prerokovala Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 a odporučila 

zriaďovateľovi Správu schváliť. 

 RŠ prerokovala a vzala na vedomie vzdelávacie programy ISCED 1, ISCED 2, Inovovaný ISCED 

1, Inovovaný ISCED 2, Výchovný program ŠKD.  

 RŠ zobrala návrh na počet žiakov a počet tried v šk. roku 2016/17 na vedomie bez 

pripomienok. 

 RŠ prerokovala návrh rozpočtu ZŠ, ŠKD a ŠJ na rok 2017 a vzala ho na vedomie. 

 RŠ prerokovala vyhodnotenie koncepčného zámeru ZŠ Andreja Radlinského v šk. roku 

2015/2016. 

 RŠ prerokovala pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v šk. roku 2016/2017.  

 

Zasadnutie 25. 10. 2016 

 RŠ sa venovala organizačnému zabezpečeniu podujatia Deti škole a zaoberala sa podobou 

ďalších podujatí, na ktorých sa organizačne podieľa (Olympiáda, Beh pre zdravie). 

 RŠ diskutovala o možnosti zapojenia rodičov do vzdelávania. 

 Členovia RŠ informovali vedenie ZŠ o vznesenom podnete na prešetrenie šikanovania v škole 

a diskutovali s vedením ZŠ o vzájomných vzťahoch medzi žiakmi, podnetoch a riešení 

prípadných problémov. 

 

 

V Kútoch 2. 3. 2017  

 

                                                                                          Miroslava Matúšková 

predseda RŠ pri ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch 
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