
Vyhodnotenie činnosti  Rady školy 

pri Strednej odbornej škole drevárskej 

Krásno nad Kysucou  

za rok 2011 

 
 

 

1.  Rada školy pri SOŠ drevárskej Krásno nad Kysucou  (ďalej len RŠ)  bola ustanovená 

dňa 05. mája  2008 s počtom 11 členov (prehľad členov RŠ  je prílohou). 

 

2.  Počas roka 2011 bola do RŠ kooptovaná členka  z rady rodičov :  

p. Elena Drahňáková   za p. Jána Zátka, ktorému  skončil mandát v RŠ. 

 

3. Štatút RŠ  bol prijatý a schválený v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003  Z. z. 

na zasadnutí konaného dňa 05. mája 2008. Štatút RŠ bol v zmysle zákona č. 245/2008 

Z. z. doplnený o § 24, § 25 na zasadnutí  16. 12. 2008.  

           Rada školy schválila  

          -  Dodatok č. 1 ku Štatútu rady školy dňa  30. júna 2010,  

          -  Dodatok č. 2 ku Štatútu rady školy dňa  02. septembra 2010. 

 

4. Rada školy  pri SOŠ drevárskej pracovala v zmysle vypracovaného plánu práce na rok 

2011. Na zasadnutia RŠ boli prizývaní členovia vedenia školy na čele s riaditeľom 

školy, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci školy. V roku 2011 RŠ zasadala 

štyrikrát (25. 03.2011,   23. 06.2011,   05.09. 2011, 26.10.2011).    

            Z každého zasadnutia sú vyhotovované zápisnice. 

 

    5.   RŠ  prerokovávala, vyjadrovala sa a prijímala stanoviská k otázkam: 

 - ku koncepcii rozvoja školy, 

 - k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. r. 2010/2011 

 - k požiadavkám zo strany školy  na RŠ (sociálnym podmienkam školy) 

 - k rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných škole zriaďovateľom ŽSK 

 - k materiálnym podmienkam na činnosť školy  

 - k návrhu rozpisu plánu výkonov školy, plnenie plánu výkonov, 

 - k stavu  žiackej základne školy 

      - školský vzdelávací program 

      - školské stredisko záujmovej činnosti 

      - projektová činnosť školy 

      - profesionalita zamestnancov školy 

      - výchovné poradenstvo a primárna prevencia  

      - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

    za školský rok  2010/2011 

- strediská školy  ( školská jedáleň, školský bufet,  úsek praktického vyučovania, 

   teoretického vyučovania). 

- úlohy a činnosť  rady rodičov,  žiackej rady. 

 

 

 

 



Pri prerokovávaní bodov programu, plánu práce, potrieb, aktuálnosti požiadaviek, 

naliehavosti školy bola RŠ ústretová, dôsledná a zodpovedná. Vedenie školy predkladalo RŠ 

potrebné materiály, kde na  zasadnutí RŠ boli prítomní členovia  vedenia školy na čele 

s riaditeľom školy PaedDr. Jánom Palkom. 

Plán práce RŠ, zápisnice zo zasadnutí RŠ sú zverejnené na internetovej stránke školy. 

Vyhodnotenie činnosti RŠ za rok 2011 bola prerokovaná na zasadnutí RŠ 

dňa 27. marca 2012.  

 

 

 

Prílohy: 

Prehľad členov RŠ  

  

Krásno nad Kysucou, dňa 27.marca 2012   

 

 

      PaedDr. Anna Janíčková  

                       predsedníčka RŠ 

   


