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Plán zasadnutí rady školy na rok 2021 
 

 

V zmysle schváleného štatútu zo dňa 15.10.2020 sa v kalendárnom roku 2021 uskutočnia 4 

zasadnutia rady školy. Do plánu sa zaraďuje obsah na základe § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 

Z.z. a tiež podľa momentálnych potrieb a podmienok školy. Ak vznikne potreba 

mimoriadneho zasadnutia, zasadnutie sa uskutoční aj mimo plánu (napr. výberové konanie, na 

žiadosť riaditeľa školy ap.).  

 

 

 

Termín Program 

Marec 2021 1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášania sa rady školy 

3. Výročná správa o činnosti rady školy v roku 2020 

4. Oboznámenie sa s výsledkami hospodárenia školy za rok 2020 

5. Oboznámenie sa s rozpočtom školy na rok 2021 

6. Analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za I. polrok 

školského roka 2020/2021 

7. Diskusia, rôzne 

8. Záver 

Jún 2021 1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášania sa rady školy 

3. Informatívna správa o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu na školský rok 2020/2021 

4. Informatívna správa o rozpočte a plnení rozpočtu v r. 2021 

5. Informácia o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka pre 

školský rok 2021/2022 

6. Diskusia, rôzne 

7. Záver 

Október 2021 1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášania sa rady školy 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch 

a podmienkach školy v školskom roku 2020/2021 

4. Organizácia školy v školskom roku 2021/2022 

5. Oboznámenie sa so Školským vzdelávacím programom, 



Inovovaným školským vzdelávacím programom a Výchovným 

programom ŠKD 

6. Oboznámenie sa s Plánom aktivít školy na školský rok 

2021/2022 

7. Oboznámenie rady školy riaditeľom školy s koncepčným 

zámerom rozvoja školy na ďalšie obdobie 

8. Diskusia, rôzne 

9. Záver 

December 2021 1. Otvorenie 

2. Kontrola uznášania sa rady školy  

3. Príprava zasadnutí rady školy na rok 2021 

4. Oboznámenie s prípravou  rozpočtu na ďalší kalendárny rok 

5. Zhodnotenie spolupráce rodičov so školou 

6. Diskusia, rôzne 

7. Záver 

 

 

 

 

 

 

Schválené na zasadnutí Rady školy                                                PaedDr. Lucia Hrončeková  

dňa 10.12.2020 v Rimavskej Sobote                                                 predsedkyňa Rady školy 

 

 


