Výročná správa o činnosti Rady školy pri Základnej škole Mateja Bela
v Šamoríne za rok 2017
Členovia Rady školy: Ing. Tibor Duducz
p. Robert Keresztes
Mgr. Zuzana Krajčírová
p. Ibolya Puhová
Ing. Jozef Rončkevič
Mgr. Stanislava Suroviaková
PharmDr. Miroslava Šipoš
Ing. Martin Šimurda
MUDr. Renáta Varga
Mgr. Darina Vašková
p. Mária Világiová
Členovia Rady školy zasadali v roku 2017 štyrikrát.
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 1.3.2017. Zasadnutia sa nezúčastnila MUDr.Renáta Varga
zo zdravotných dôvodov. Na zasadnutí sa členovia oboznámili so správou o šetrení Krajským
úradom v Trnave na podnet p. Šimurdu. Toto šetrenie sa týkalo údajného manipulovania so
Štatútom Rady školy. Krajský školský úrad nenašiel žiadne zámerné manipulovanie so
Štatútom. Ďalej si členovia vypočuli vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za
1. polrok školského roka 2016/2017 a správu o hospodárení školy za rok 2016. Pani
zástupkyňa Bokorová informovala o odhade počtu detí do 1.ročníka. Tento odhad bol 127
detí a 20 detí z nultého ročníka. Na tomto zasadnutí pani riaditeľka informovala aj o tom, že
má vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. V rámci
diskusie odzneli otázky na internetovú žiacku knižku , platbu v ŠK a skúsenosti s drogami
na škole.
Druhé zasadnutie Rady školy bolo 17.5.2017. Nezúčastnili sa ho Mgr. Adela Drusková,
MUDr. Renáta Varga, Ing. Tibor Duducz a p. Ibolya Puhová. Členovia si vypočuli správu
o priebežnom čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu školy, plán opráv zariadení
a budov v horizonte rokov 2017 – 2020 a prejednali vnútorný poriadok školy. Ďalej boli
oboznámení s výsledkami zápisu do 1.ročníka. Do 1.ročníka sa zapísalo 146 deti, čo bolo 7
prváckych tried. Pani riaditeľka informovala, že nultý ročník bol odporúčaný len dvom
deťom, a preto sa v školskom roku 2017/2018 nebude otvárať nultý ročník. Pani riaditeľka,
poverená zriaďovateľom oboznámila prítomných s návrhom rozpisu finančných prostriedkov
pridelených KŠÚ a informovala o výsledkoch ŠŠI. V diskusii prebehla búrlivá výmena názorov
medzi pedagógmi školy a zástupcami rodičov v RŠ.
Tretie zasadnutie sa konalo 27.9.2017 a nezúčastnil sa ho Ing. Martin Šimurda. Došlo
k zmene v zložení Rady školy. Po odstúpení Mgr. Adely Druskovej, ktorá prestala pracovať na
škole, bola na jej miesto nominovaná Mgr. Stanislava Suroviaková. Na tomto stretnutí boli
členovia oboznámení s Plánom práce školy, s organizačným a personálnym zabezpečením
vyučovacieho procesu, so zmenami v Školskom vzdelávacom programe ako aj s aktuálnym
počtom žiakov navštevujúcich školu. Ďalej si členovia vypočuli Záverečnú hodnotiacu správu
o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku
2016/2017. V diskusii sa riešili otázky okolo zavádzania internetovej žiackej knižky.
Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 15.11.2017. Nezúčastnila sa ho pani Ibolya Puhová.

Na zasadnutí si členovia vypočuli predbežnú správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku
2017 a oboznámili sa s návrhom rozpočtu na rok 2018. Na návrh pána Šimurdu bol do
programu opätovne zaradený bod o výsledkoch štátnej školskej inšpekcie. V diskusii sa
preberala otázka petície. Na návrh pani Suroviakovej bol pozvaný jeden z iniciátorov petície
pán Chrena.
V Šamoríne 19.02.2017

Mgr. Zuzana Krajčírová

