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Rada školy pri Základnej škole Limbová 30, 01007 Žilina 

 

Výročná správa o činnosti Rady školy  

pri Základnej škole Limbová 30, 01007 Žilina  

za rok 2016 

 

Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Limbová 30, Žilina je vypracovaná v zmysle 

Štatútu rady školy pri ZŠ Limbová 30, Žilina.  

Rada školy pri Základnej škole Limbová 30, Žilina bola v novom zložení zriadená dňom 

28.03.2016 a jej funkčné obdobie končí dňa 27.3.2020. 

 

Zloženie rady školy: 

Rada školy zasadala v roku 2016 v nasledovnom stabilnom zložení: 

Zástupcovia rodičov: 

 Mgr. Danica Jarošová (predseda RŠ) 

 Mgr. Veronika Zajacová 

 Jozef Sapieta 

 Dana Karcolová 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

 Mgr. Zuzana Požoniová (podpredseda RŠ) 

 Ing. Miriam Svrčková 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

 Pavol Skukálek 

Zástupcovia zriaďovateľa: 

 Mgr. Dana Králová 

 Jozef Badžgoň 

 Mgr. Peter Cibulka 

 Ing. Miroslav Sokol 

Na všetkých zasadnutiach sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ Limbová, Mgr. Jana Sliviaková. 
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Zasadnutia rady školy: 

Rada školy mala v zmysle schváleného plánu činnosti rady školy pre rok 2016 naplánované 4 

stretnutia, ktoré sa aj v plánovaných termínoch uskutočnili. 

 

1. zasadnutie RŠ – 25.2.2016  

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 25.2.2016 pod vedením p.riaditeľky školy 
Mgr. Jany Sliviakovej s nasledujúcimi hlavnými bodmi: 

 Oboznámenie prítomných s úlohami a poslaním RŠ 
 Informovanie o výsledkoch volieb do RŠ 
 Voľba predsedu a podpredsedu RŠ 

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 z 11 členov rady školy. 
 

Rada školy jednohlasne schválila nasledovné uznesenie: 
Rada školy berie na vedomie: 

a) informáciu riaditeľa školy o úlohách a poslaní rady školy 
b) informáciu riaditeľa školy o výsledkoch volieb do rady školy 

Rada školy schvaľuje: 
a) Mgr. Danicu Jarošovú za predsedu rady školy 
b) Mgr. Zuzanu Požoniovú za podpredsedu rady školy 

 
2. zasadnutie RŠ – 19.5.2016 

Na zasadnutí boli členom rady školy sprostredkované predovšetkým tieto informácie: 
 Informácia o zápise do 1. ročníka 
 Príprava nového školského vzdelávacieho programu 
 Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školy v školskom roku 2016/2017 

Zasadnutia sa zúčastnilo 10 z 11 členov rady školy. 
 

Rada školy jednohlasne schválila nasledovné uznesenie: 
Rada školy berie na vedomie: 

 Informáciu riaditeľa školy o zápise do 1. ročníka 
 Informáciu riaditeľa školy o príprave nového školského vzdelávacieho programu 
 Informáciu riaditeľa školy o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školy v školskom 

roku 2016/2017 
 
3. zasadnutie RŠ – 20.10.2016 
 
Na zasadnutí boli členovia rady školy oboznámení s týmito témami: 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2015/2016 

 Plán práce školy na školský rok 2016/17 
 Koncepcia rekonštrukcie školy  (výmena okien v školskej jedálni, budovanie work-

outového ihriska, podklady na projekt na rekonštrukciu telocvične detské ihrisko, 
oprava oplotenia, rekonštrukcia vstupných priestorov školy...) 

Zasadnutia sa zúčastnilo 9 z 11 členov rady školy. 
 

Rada školy jednohlasne schválila nasledovné uznesenie: 
Rada školy berie na vedomie: 

a) Informáciu riaditeľa školy o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský 
rok 2015/2016 

b) Informáciu riaditeľa školy o Pláne práce na školský rok 2016/2017 
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4. zasadnutie RŠ – 14.12.2016  
 
Na zasadnutí sa členovia rady aktívne zaoberali hlavne týmito bodmi: 

 Príprava plánu práce rady školy na rok 2017 
 Analýza a vyhodnotenie činnosti školy a práce rady školy 

Zasadnutia sa zúčastnilo 8 z 11 členov rady školy. 
 
Rada školy jednohlasne schválila nasledovné uznesenie: 
Rada školy schvaľuje plán práce rady školy na rok 2017. 
Rada školy berie na vedomie: 

a) Informáciu riaditeľa školy o činnosti školy 
b) Informáciu predsedu rady školy o práci rady školy  

 
 
 
 
 
 
V Žiline, dňa 22.3.2017 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Danica Jarošová  
predseda rady školy 

 


