
Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná 30 za rok 2018 

 

 

V roku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia rady školy podľa plánu zasadnutí. Rada školy pracovala 

aj v tomto roku v zmysle štatútu Rady školy. Má 11 členov. 

Prvé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo 8.2.2018 podľa programu. Rada školy si vypočula a vzala na 

vedomie vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roku 2017/18, 

informáciu o počte a prospechu žiakov, o testovaní žiakov 5. a 9. ročníka. Ďalej vzala na vedomie 

informáciu o projektoch školy a ich úspešnosti. Zároveň RŠ vzala na vedomie aj aktivity pripravované  

školou v prvom polroku školského roka.  

Vzhľadom na to, že skončilo funkčné obdobie riaditeľky školy, Rada školy poverila predsedu 

a podpredsedu Rady školy, aby aj so zriaďovateľom spoločne pripravili priebeh výberového konania na 

funkciu riaditeľa školy. 

Druhé zasadnutie sa konalo dňa 14.3.2018. Jeho programom bolo výberové konanie na 

obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej. Rada školy sa stala výberovou 

komisiou pre výber kandidáta na funkciu riaditeľa školy. Členovia Rady školy ako aj delegovaní členovia 

ŠŠI, OÚ OŠ sa oboznámili s materiálmi jedinej uchádzačky na funkciu, s priebehom výberového konania, 

spôsobom hodnotenia a spôsobom hlasovania. Po prezentácii koncepcie rozvoja školy kandidátkou na 

riaditeľa školy komisia jednohlasne rozhodla v prospech uchádzačky pani PaedDr. Beáty Sabovej. Tento 

návrh podal predseda Rady školy zriaďovateľovi na vymenovanie menovanej za riaditeľku školy.  

Ďalšie zasadnutie sa uskutočnilo 27.6.2018 podľa programu. Rada školy vzala na vedomie správu 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a činnosti školy za školský rok 2017/2018. Vedenie školy veľmi 

podrobne informovalo Radu školy o výsledkoch klasifikácie  žiakov, absencii, výchovných opatreniach, 

ako aj o výsledkoch testovania žiakov 9. ročníka a ich úspešnom prijatí na stredné školy. Ďalej 

informovalo aktivitách školy a to edukačných, školských, športových súťažiach, kultúrnych a umeleckých 

aktivitách, taktiež o aktivitách materskej školy a projektoch. 

Pani riaditeľka informovala o technickom a materiálnom i personálnom zabezpečení nového 

školského roka 2018/19. 

Rada školy odporúčala vedeniu školy v spolupráci s triednymi učiteľmi viesť žiakov k tomu, aby si 

mobilné telefóny odkladali počas vyučovania do osobných skriniek. 

Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 10.10.2018 podľa programu. Rada školy vzala na 

vedomie organizáciu nového školského roka 2018/19, personálne a materiálno-technické zabezpečenie, 

počty tried a žiakov, krúžky (ZŠ, MŠ, ŠKD), ako aj informáciu o prístavbe materskej školy a školskej 

jedálne. 

Rada školy taktiež vzala na vedomie informáciu o projektoch školy a inovované zmeny vo 

vzdelávacích programoch ISCED 1 a ISCED 2.  



Rada školy odporúčala vedeniu školy postúpiť správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský 

rok 2017/18 zriaďovateľovi v plnom znení. 

Členstvo v Rade školy ukončil pán Ing. Peter Boleček vzhľadom na to, že jeho syn ukončil 

štúdium na ZŠ. Predseda Rady školy mu poďakoval za prácu v Rade školy. Za nového člena Rady školy 

na základe volieb bola prijatá pani Miroslava Kováčová.  

Dňom 31.3.2019 sa končí 4. ročné funkčné obdobie Rady školy. Predseda Rady školy požiadal 

pani riaditeľku PaedDr. Beátu Sabovú, aby o tomto informovala zriaďovateľa a v zmysle štatútu Rady 

školy pripravila do 20 dní od ukončenia činnosti kreovanie novej Rady školy, ako poradného orgánu 

riaditeľa školy. 

Vyjadrujem poďakovanie všetkým členom Rady školy, že sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí 

Rady školy a aktívne sa vyjadrovali a presadzovali verejné záujmy pedagógov a ostatných zamestnancov 

školy v oblasti výchovy a vzdelávania, vyjadrovali sa k jednotlivým činnostiam a aktivitám, ktoré škola 

uskutočňovala, čo sa pozitívne prejavilo v zlepšení podmienok pre výchovu a vzdelávanie žiakov, ale aj 

v zlepšení podmienok stravovania žiakov a práce zamestnancov MŠ. Chvályhodné je i to, že Rada školy 

na každom zasadnutí bola uznášania schopná. 

Poďakovanie patrí i vedeniu ZŠ s MŠ za výbornú spoluprácu s Radou školy, za aktívny prístup k 

riešeniu problémov v prospech výchovy a vzdelávania žiakov, ako aj vytváraniu kvalitných podmienok 

pre prácu pedagogických a ostatných zamestnancov školy. 

 

 

V Trenčianskej Turnej 11.2.2019                                                                                            Štefan Marcinek 

                                                                                                                              Predseda Rady školy 

 

 

 


