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Rada školy sa v roku 2017 stretla na troch zasadnutiach.

Na prvom zasadnutí riaditeľ školy predložil správu o činnosti školy v 1. polroku
školského roku 2016/2017 a správu o hospodárení školy v roku 2016. Informoval
o rozpočte na rok 2017. Riaditeľ školy informoval o počte žiakov – 452. Zasadnutia
sa ako hosť zúčastnil pán Toporcer, ktorý informoval členov o pláne výstavby
tenisovej haly v areáli školy. Poskytol predbežnú simuláciu projektu. Rada školy
odporučila výstavbu tenisovej haly za podmienok uzavretia zmluvy o spolupráci
medzi školou a investorom. Riaditeľ školy ďalej informoval o vynovenom materiálnotechnickom vybavení školy. Pani Tejiščáková informovala o kontrole, ktorá

prebiehala v školskej jedálni. Vykonaných bolo 20 náhodných kontrol, ktoré dopadli
dobre - bez potreby ďalšieho riešenia.
Na druhom zasadnutí rady školy riaditeľ informoval o organizácii školského
roka 2017/2018, o zápise do prvého ročníka, predložil návrh školského
vzdelávacieho a výchovného programu.
V školskom roku 20176/2018 budú otvorené tri prvé triedy. Vedenie školy výberovým
konaním príjme dve učiteľky prvého stupňa. Na druhom stupni sa počet tried meniť
nebude. Futbalová trieda sa otvárať nebude.
Čo sa týka materiálno-technického vybavenia riaditeľ školy informoval o podaní
projektov na vybavenie IKT učebne, učebne jazykov a úpravu multifunkčného ihriska.
Na treťom zasadnutí rady školy riaditeľ predložil Správu o činnosti za 2. polrok
2016/2017, Správu o hospodárení školy v 2. polroku 2016/2017, Správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 2. polrok 2016/2017 a Plán práce na školský rok
2017/2018.
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