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Rada školy pri Základnej škole s Materskou školou pri zdravotníckom 
zariadení Dolný Smokovec 70, 059 42 Vysoké Tatry 

 
 

Výročná správa o činnosti Rady školy 
za rok 2017 

 
 

Výročná správa o činnosti Rady školy je vypracovaná v zmysle schváleného Štatútu rady školy 
pri ZŠ s MŠ pri ZZ Dolný Smokovec.  
Rada školy bola zriadená dňa 9. marca 2016 a jej funkčné obdobie končí dňa 8.marca 2020.  
V zložení členov Rady školy pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci  (RŠ) neboli v roku 2017 
žiadne personálne zmeny.  
 
Zloženie rady školy: 
 
Predsedníčka RŠ: 

Mgr. Radana Gašperová 
 
Členovia RŠ:  
 

Pedagogickí zamestnanci: 
Mgr. Blažena Hajdíková 
Mgr. Albert Kantor 
Mgr. Júlia Sládeková 

 
Nepedagogickí zamestnanci: 

Ing. Stanislava Kočanová 
 

Delegovaní za zriaďovateľa: 
Ing. Ján Baláž 
PhDr. Anna Böhmerová 
Ing. Marta Rybárová 
Mgr. Mária Stanislavová 
Mgr. Bibiana Šabeková 
Mgr. Vladimír Wittner 

 
 
V uplynulom období kalendárneho roku 2017 sa v súlade so Štatútom RŠ, ako aj v súlade so 
schváleným plánom činnosti RŠ na rok 2017 uskutočnili v ZŠ s MŠ pri ZZ dve riadne 
zasadnutia.  
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1. Zasadnutie RŠ (24.05.2018) 
 
Na zasadnutí boli členom rady školy sprostredkované predovšetkým tieto informácie: 

1. Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2016 

2. Plán práce RŠ na rok 2017 

3. Organizácia školského roku 2017/2018 

4. Rozpočet školy na rok 2017 a čerpanie rozpočtu 

5. Školský vzdelávací program 

6. Rôzne – Zverejnené dokumenty na web stránke školy  

Zasadnutia sa zúčastnilo 8 členov rady školy, ako hosť bola prítomná pani riaditeľka školy. 
K prerokovaným bodom programu Rada školy jednohlasne prijala nasledujúce uznesenie: 
Prítomní členovia rady školy prerokovali, schválili a berú na vedomie:  

- Výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2016. 

- Plán práce RŠ na rok 2017. 

- Návrh na Organizácia školského roku 2017/2018. 

- Rozpočet školy na rok 2017 a čerpanie rozpočtu. 

- Inovovaný Školský vzdelávací program. 

2. Zasadnutie RŠ (10.10.2017) 
 
Na zasadnutí sa členovia rady aktívne zaoberali hlavne týmito bodmi: 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za 
     školský rok 2016/2017. 
2. Plán kontinuálneho vzdelávania 2018. 
3. Štruktúra kariérových pozícií. 
4. Príprava a schválenie plánu práce RŠ na rok 2018. 
5. Informácie o realizovaných projektoch, inováciách a aktivitách školy. 
6. Prehliadka priestorov elokovaného pracoviska v Kúpeľoch v Hornom Smokovci. 

 
Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov rady školy, ako hosť bola prítomná pani riaditeľka školy. 
K prerokovaným bodom programu Rada školy jednohlasne prijala nasledujúce uznesenie: 
Prítomní členovia rady školy prerokovali, schválili a berú na vedomie:  

 
Odporúčajú: - zriaďovateľovi školy na schválenie:  

„Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2016/2017.“  

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. 
 



 

 

 

 
 
Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na webovom sídle školy:  
               https://skolazz.edupage.org/text11/? 

 
V závere konštatujem, že zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec sa konali  
v súlade s plánom zasadnutí a pripraveným programom.  
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ pri ZZ – PeadDr. Mária Veselovská sa aktívne zúčastňovala zasadnutí 
a na prerokovanie rade školy predkladala potrebné dokumenty. 
K predkladaným bodom programu prebiehala otvorená diskusia. Uznesenia zo zasadnutí boli 
jednohlasne prijaté. 
 
 
Výročnú správu vypracovala predsedníčka RŠ:   
 

Mgr. Radana Gašperová 
 
V Dolnom Smokovci 24.5.2018 


