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Rada školy sa v roku 2016 stretla na štyroch zasadnutiach.

Prvého zasadnutia vo februári roku 2016 sa zúčastnili bývalí členovia rady
školy, pretože v marci sa konali nové voľby rady školy. Na prvom zasadnutí riaditeľ
školy predložil správu o činnosti školy v 1. polroku školského roku 2015/2016
a správu o hospodárení školy v roku 2015. Informoval o rozpočte na rok 2016
a o zápise do 1. ročníka. V porovnaní s minulým školským rokom narástol počet
žiakov z 399 na 429, poklesli vymeškané hodiny a riaditeľ vyjadril spokojnosť
s testovaním 5, v ktorom žiaci dosiahli nadpriemerné výsledky. Riaditeľ školy
informoval o vynovenom materiálno-technickom vybavení školy.

Druhé zasadnutie RŠ bolo ustanovujúcim zasadnutím novej rady školy.
Konalo sa 17. marca 2016. Zasadnutie otvoril pán riaditeľ, ktorý informoval
o výsledkoch volieb v jednotlivých zástupcov rady školy. Za pedagogických
zamestnancov boli na základe volieb do rady školy zvolené p. Levická a p.
Kandráčová, za nepedagogických zamestnancov p. Majerová, za rodičov p. Dorková,
p. Kačmaríková, p. Roškaninová, p. Petruš. Za zriaďovateľa boli delegovaní p.
Bednárová, p. Matejka, p. Lenková a p. Tejiščáková.
Prítomní členovia RŠ za predsedu zvolili PaedDr. Levickú a podpredsedníčkou sa
stala Mgr. Kandráčová.
Na treťom zasadnutí rady školy riaditeľ informoval o organizácii školského
roka 2016/2017, o zápise do prvého ročníka, predložil návrh školského
vzdelávacieho a výchovného programu.
Do prvého ročníka sa zapísalo 58 žiakov, školskom roku 2016/2017 budú otvorené tri
prvé triedy. Do dôchodku odchádzajú dve učiteľky z prvého stupňa (p. Hersteková, p.
Kalejová). Vedenie školy výberovým konaním príjme jednu učiteľku prvého stupňa.
Na druhom stupni sa počet tried meniť nebude. Futbalová trieda sa otvárať nebude.
Z materskej dovolenky sa vráti p. Mullerová a Petrufová.
Čo sa týka materiálno-technického vybavenia riaditeľ školy konštatoval, že prioritou
je vybavenie jazykového laboratória a výmena okien. Riaditeľ školy informoval, že
bazén je v kritickom stave, hlavne sprchy a šatne, z ktorých voda preteká do
suterénu. Odnažené múry potrebujú repasáciu a je potrebné zabrániť priesakom zo
spŕch.
V školskom roku 2016/2017 sa podľa potreby a záujmu rodičov otvorí šieste
oddelenie. Vedenie školy v tom prípade príjme vychovávateľku.
Riaditeľ informoval, že škola bude pokračovať v inovovanom štátnom vzdelávacom
programe v druhom a šiestom ročníku. Najväčšia zmena v školskom vzdelávacom
programe je v tom, že v šiestom ročníku sa nebude vyučovať druhý cudzí jazyk.
O jednu hodinu sa navýši počet hodín v anglickom jazyku, matematike, biológii
a dejepise. V druhom ročníku je to hodina angličtiny, plaveckej príprava a informatiky.
Na treťom zasadnutí RŠ členovia schválili Štatút rady školy, v ktorom uložili
riaditeľovi školy povinnosť posielať členom rady školy všetky dokumenty, ktoré sa
budú prerokovávať na zasadnutiach rady školy minimálne tri dni pred zasadnutím.
Členovia odsúhlasili vo výnimočných prípadoch hlasovanie per-rollam (elektronické
hlasovanie).
Na štvrtom zasadnutí rady školy riaditeľ predložil Správu o činnosti za 2.
polrok 2015/2016, Správu o hospodárení školy v 2. polroku 2015/2016, Správu
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2015/2016 a Plán práce na školský
rok 2016/2017. V diskusii sa rada školy zaoberala sťažnosťou, ktorá bola adresovaná
rade školy a týkala sa stravovania v školskej jedálni. Sťažnosť podal rodič v mene
dvoch tried školy. Rada školy sa dohodla na preverení sťažnosti a spôsobe kontroly
školskej jedálne.
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