
Vyhodnocovacia správa o činnosti RŠ pri ZŠ s MŠ Hradná 342, 

Liptovský Hrádok za šk. rok 2020/21 

 

Rada školy v tomto školskom roku pracovala v zložení:  

1. PaedDr. Jaroslava Oravcová (predsedníčka RŠ) 

2. Eva Rybárová (MŠ – ped. zam) 

3. Ing. Martina Ilavská (ZŠ – neped. zam) 

4. Slavomír Krajčí (ZŠ – zástupca rodičov) 

5. Zuzana Eštočinová (ZŠ – zástupca rodičov) 

6. Jana Stanová (ZŠ – zástupca rodičov) 

7. Ing. Lucia Ambrózová (ZŠ – zástupca rodičov) 

8. Ing. Martina Harichová (za zriaďovateľa) 

9. Ing. Ján Kazár (za zriaďovateľa) 

10. Alena Slivošová (za zriaďovateľa) 

11.  Ivan Spilý (za zriaďovateľa) 

Rada školy sa stretla fyzicky dvakrát, prvé stretnutie prebehlo na diaľku, kvôli 

mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou. Riešili sme bežné záležitosti 

týkajúce sa chodu školy, rozdelenia tried, žiakov, triednych učiteľov, 

personálnych zmien, materiálneho vybavenia a jeho plánovania do ďalšieho 

obdobia, tiež sme pripravili a zrealizovali voľby do rady školy. K riadnym členom 

RŠ bol prizývaný ako hosť aj pán riaditeľ, PaedDr. Marián Žiška.  

1. Vzhľadom na aktuálnu situáciu podmienenú koronavírusom sa 1.zasadnutie RŠ 

uskutočnilo „per rollam“. Riaditeľ školy, PaedDr. Marián Žiška, poskytol 

vyhodnocovaciu správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej 

činnosti ZŠ s MŠ Hradná 342. Správu rozposlala predsedníčka RŠ školy jej 

členom na pripomienkovanie. Všetci členovia RŠ správu akceptovali bez 

pripomienok. J. Oravcová ich zároveň informovala o uskutočnených voľbách do 

rady školy, ktoré sa zrealizovali v septembri, na ktorých boli vybraní dvaja noví 

členovia z rodičov a pani Strapoňová za pedagogických zamestnancov. 

Ustanovujúca schôdza sa pre zhoršenú pandemickú situáciu a neplatné voľby 

uskutočnené elektronicky nemohla uskutočniť.  

2. Druhé stretnutie sa už mohlo uskutočniť prezenčnou formou v zborovni ZŠ. Pán 

riaditeľa oboznámil prítomných s počtom prijatých žiakov do 1. ročníka ZŠ. 

Celkovo bolo prijatých 65 žiakov, z toho reálne  do tried nastúpi 58. Žiaci budú 



rozdelení do troch tried. Na začiatku školského roky im bude poskytnutá 

možnosť výberu písma Comenia script alebo klasického písma. Pán riaditeľ 

spolu s predsedníčkou RŠ poďakoval pani Rybárovej a pani Stanovej, ktorým 

skončilo funkčné obdobie v rade školy za ich prácu, činnosť v rade a odovzdal 

im malú pozornosť školy.  Pán Krajčí, ktorý tiež odchádza z rady školy, nebol 

prítomný. 

1. Tretie stretnutie prebehlo tiež prezenčne.  Vzhľadom na to, že sa  v septembri 

2020 uskutočnili voľby do rady školy, ale nemohla sa uskutočniť ustanovujúca 

schôdza a online hlasovanie za rodičov nebolo platné, museli voľby prebehnúť 

opäť. Zriaďovateľ, mesto Liptovský Hrádok, poslalo dňa 11.6.2021 vedeniu 

školy Hradná 342 výzvu uskutočnenie volieb členov do rady školy. Za 

pedagogických zamestnancov bola zvolená pani Marta Strapoňová (namiesto 

pani Rybárovej), za rodičov boli zvolení dvaja noví členovia – pani Ing. Jana 

Mrlianová a pán PhDr. Peter Vítek. (za pani Stanovú a pána Krajčího) Voľba 

prebehla tajným hlasovaním všetkých prítomných. Za predsedníčku RŠ bola 

zvolená J. Oravcová, za podpredsedu pán Spilý.  

2. O zmenách v ŠkVP informoval pán riaditeľ. V budúcom školskom roku bude 

posilnený v 3.ročníku cudzí jazyk formou zhusteného učiva. V piatom ročníku sa 

vyformujú tri varianty – matematický, jazykový a informatický. Pán riaditeľ tiež 

informoval o počte  a naplnenosti detí v oboch MŠ – MŠ Hradná – 90 detí, MŠ 

Dovalovo 24 detí.  V oblasti personálnych zmien prijmeme na ½ úväzku p.uč. 

Malárika na vyučovanie TSV, tiež jednu asistentku učiteľa. Plánujeme opravu 

zatekajúcej strechy a položiť zámkovú dlažbu namiesto vstupných asfaltových 

chodníkov. 

3. Pani Harichová informovala prítomných o zvýšení réžie v školských jedálňach 

z 0,20 na 0,30 € a od septembra sa ruší stravovanie zadarmo, jeden obed bude 

stáť 1,30€.  

Tiež vyjadrila veľký obdiv a poďakovanie všetkým učiteľom počas dištančnej 

výučby za ich obetavú a zodpovednú prácu. Pochvalné slová s rovnakým 

smerovaním zazneli aj od pána Víteka. 

Ďakujem pánovi riaditeľovi za spoluprácu, kolegom za prejavenú dôveru, 

všetkým členom za ich činnosť a novým členom RŠ prajem úspešné pôsobenie 

vo funkcii.  

 

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 30.6.2021                          PaedDr. Jaroslava Oravcová 

                                                                                     Predsedníčka RŠ 



 

 


