Vyhodnotenie činnosti
Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou
za rok 2013.
1. Rada školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou (ďalej len RŠ) bola
ustanovená dňa 11.mája 2012 s počtom 11 členov (prehľad členov RŠ je prílohou tohto
vyhodnotenia). K 31.5.2013 zaniklo členstvo v Rade školy p. Macurovej a p. Drahňákovej.
Po voľbe zástupcov z radov rodičov boli do Rady školy dňa 28.10.2013 kooptované
Ing. Bogáňová a p. Šurkalová.
2. Štatút RŠ bol prijatý a schválený v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. na zasadnutí
konanom dňa 11.mája 2012 a v roku 2013 nebol upravovaný resp. doplňovaný.
3. Rada školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej pracovala v zmysle vypracovaného plánu práce
na rok 2013. Na zasadnutia RŠ boli prizývaní členovia vedenia školy na čele s riaditeľom
školy. V roku 2013 RŠ zasadala štyrikrát (18.01.2013, 25.03.2013, 02.09.2013, 28.10.2012).
Z kaţdého zasadnutia sú vyhotovované zápisnice, ktorých prílohou sú predkladané správy
v písomnej podobe.
4. RŠ prerokovávala, resp. sa vyjadrovala a prijímala stanoviská k otázkam:
- ku koncepcii rozvoja školy
- k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu za šk.r. 2012/2013
- k správe o výchovno-vzdelávacieho činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
šk.rok 2012/2013
- k školskému vzdelávaciemu programu
- k poţiadavkám zo strany školy na RŠ (zmena názvu školy, zaradenie a vyradenie
študijného odboru zo siete školy)
- k rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných škole zriaďovateľom ŢSK
- k materiálnym podmienkam na činnosť školy
- k návrhu rozpisu plánu výkonov školy a plneniu plánu výkonov
- k stavu ţiackej základne školy
- práci centra voľného času
- projektová činnosť školy
- profesionálna úroveň zamestnancov školy
- výchovné poradenstvo a primárna prevencia
- strediská školy (úsek praktického vyučovania a úsek teoretického vyučovania)
- úlohy a činnosť rady rodičov a ţiackej rady
RŠ bola vţdy ústretová pri prerokovávaní plánu práce, potrieb, aktuálnych poţiadaviek a úloh,
pričom je činnosť bola dôsledná a zodpovedná. Vedenie školy predkladalo RŠ potrebné materiály,
kde na zasadnutiach RŠ boli prítomní členovia vedenia školy na čele s riaditeľom školy,
PaedDr. Jánom Palkom.
Písomné materiály z rokovania RŠ (zápisnice) sú zverejnené na internetovej stránke školy.
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