
VÝROČNÁ SPRÁVA 

RADY ŠKOLY  

PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE,  

1. mája 412/1, RAJEC 

ZA ROK 2018 

 
Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorým sa vyjadrujú a presadzujú záujmy 

miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. 

 

I. 

 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, 1. mája 412/1, Rajec pracovala v zmysle zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v tomto zložení : 

- za pedagogických zamestnancov : Mgr. Zuzana Žideková 

                                                        Bc. Jaroslav Jankech 

- za ostatných zamestnancov :          Bc. Emília Jakubská 

- za rodičov :                                     Tomáš Kyška 

                                                        Ing. Radovan Škuba – do 30.6.2018 

                                                        Jarmila Kavcová                                                        

                                                        Alena Uríková  

             Mgr. Martin Pauko – od 1.7.2018 

- za zriaďovateľa :                             Mgr. Peter Hanus 

                                                        Martin Matejka     

                                                        Anna Tordová 

                                                        Ivana Zbýňovcová 

II. 

Zasadnutia Rady školy 

V roku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia Rady školy. 

Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 27.3.2018. 

 

Program :  Otvorenie 

Vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu k 1. 

polroku školského roku 2017/2018 

                   Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2017 

                   Rôzne 

 

    Bc. Jaroslav Jankech predseda školy predniesol prítomným členom správu týkajúcu sa 

vyhodnotenia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu k 1. polroku školského roku 

2017/2018. 



Konštatoval, že správa obsahuje údaje o počte žiakov navštevujúcich ZUŠ v počte 507 

a to v hudobnom odbore 298 žiakov, vo výtvarnom odbore 138 žiakov, v tanečnom 

odbore 65 žiakov a literárno-dramatickom odbore 6 žiakov, zloženie pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov školy ďalej sa v správe uvádzajú podrobne súťaže, na 

ktorých sa žiaci ZUŠ zúčastnili, úspechy žiakov. Správa je prílohou zápisnice.  

Ing. Radovan Škuba a p. Tomáš Kyška sa pýtali, kde ako rodičia žiakov môžu vidieť 

výsledok z kontroly Štátnej školskej inšpekcie, ktorá na škole vykonala kontrolu v škole 

v priebehu 1. polroku školského roka 2017/2018. 

Ivana Zbýňovcová odporučila členom Rady školy za rodičov, aby sa obrátili na PaedDr. 

Katarínu Mackovú PhD., s písomnou žiadosťou o poskytnutie informácii k požadovaným 

výsledkom kontroly. 

Túto správu členovia rady školy zobrali na vedomie. 

 

       Predseda RŠ predložil členom Výročnú správu Rady školy za rok 2017,  členmi Rady 

školy bola táto výročná správa schválená, zverejnená na webovom sídle školy a odovzdaná 

zriaďovateľovi.   

 

      V bode rôznom sa členovia Rady školy zaoberali otázkou ako teraz bude zriaďovateľ 

postupovať, čo sa týka výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZUŠ, vzhľadom 

k tomu, že Rada školy po sebe 2 krát nepodala návrh na vymenovanie riaditeľa. Členka Rady 

školy delegovaná za zriaďovateľa konštatovala, že zriaďovateľ bude postupovať podľa platnej 

legislatívy a vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa škola do 6 mesiacov 

a výberové konanie sa uskutoční podľa zákona 552/2003 Z.z.. 

Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 25.6.2018. 

      

 Program :   Otvorenie 

                         Koncepčný zámer rozvoja školy – vyhodnotenie 

   Návrhy činnosti do Školského vzdelávacieho programu 

                         Rôzne 

 

       Bc. Jaroslav Jankech, predseda Rady školy konštatoval, že vzhľadom k tomu, že 

PaedDr. Marián Remenius bol odvolaný z funkcie riaditeľa školy a PaedDr. Katarína 

Macková PhD. je poverená vedením školy, tento bod programu nebol prerokovaný.   

 Bc. Jaroslav Jankech, predseda Rady školy konštatoval, že návrhy činnosti do 

Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2018/2019 neboli predložené  zo strany 

PaedDr. Kataríny Mackovej PhD., poverenej vedením školy žiadne. Školský vzdelávací 

program na školský rok 2018/2019 bude taký istý ako v školskom roku 2017/2018.  Tento 

bod programu členovia Rady školy zobrali na vedomie. 

 

 V bode rôznom zo strany členov Rady školy neboli vznesené žiadne pripomienky. 

      

 

 

 

 



Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 5.9.2018. 

       

Program :  Otvorenie 

                   Vyhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za 

školský rok 2017/2018 

                    Koncepčný zámer rozvoja školy – oboznámenie 

                    Prerokovanie a schválenie školského poriadku na školský rok  

2018/2019 

Oboznámenie sa s plánom práce školy – návrhy zo strany rodičov 

na školský rok 2018/2019 

                    Informácia o počte prijatých žiakov na školský rok 2018/2019 

                    Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 

2017/2018 

Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – 

technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na 

školský rok 2018/2019 

Interné projekty realizované v ZUŠ na školský rok 2018/2019 

(súťaže, verejné koncerty, RHJ)                   

Rôzne 

              Záver 

 

   Podpredsedníčka RŠ Mgr. Zuzana Žideková, konštatovala, že novým členom Rady školy za 

rodičov sa stal Mgr. Martin Pauko, z dôvodu, že Ing. Radovan Škuba stratil členstvo v Rade 

školy, nakoľko jeho dcéra prestala byť žiačkou ZUŠ. 

 

    Na tretie zasadnutie Rady školy bol prizvaný PaedDr. Marián Remenius riaditeľ ZUŠ, 

ktorý členom Rady školy predniesol prítomným členom Rady školy vyhodnotenie výsledkov 

výchovno – vzdelávacieho procesu  za školský rok 2017/2018, úspechy žiakov školy, 

koncepčný zámer rozvoja školy, Školský poriadok na školský rok 2018/2019, ktorý bol 

prerokovaný v pedagogickej rade 31.8.2018, riaditeľ školy, konštatoval, že Školský poriadok 

pre školský rok 2018/2019, ktorý bol doplnený oproti školskému poriadku 2017/2018  

o prílohu – „Súhlas dotknutých osôb“, plán práce školy na školský rok 2018/2019, ktorý bol 

prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 31.8.2018, informáciu o počte 

novoprijatých žiakov na školský rok 2018/2019, konštatoval, že novoprijatý počet žiakov 

v ZUŠ k dňu zasadnutia Rady školy bol 83, školský vzdelávací program, ktorý bol 

k nahliadnutiu v riaditeľni ZUŠ, na pedagogickej rade bol schválený 31.8.2018 a oproti 

školskému roku 2017/2018 sa zmenil a to tak, že boli doplnené údaje o počte detí, 

pedagogických zamestnancov, výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu  za školský rok 

2017/2018, úspechy žiakov školy, konštatoval, že v tejto „správe“ sú uvedené aj výsledky 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok  2017/2018, informácia o pedagogicko – 

organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na 

školský rok 2018/2019, o plánovaných interných projektoch na školský rok 2018/2019 – 

výchovné koncerty, súťaže, Rajecká hudobná jar.   

      Všetky body programu na zasadnutí boli členmi Rady školy zobraté na vedomie, Správa 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2017/2018 bola schválená. 

 



       V bode rôznom zo strany členov Rady školy neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

      Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 18.12.2018. 

 

Program : Otvorenie 

                   Prehľad hospodárenia k 30.11.2018 

                   Návrh rozpočtu na rok 2019 

                   Návrh plánu riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2019 

                   Rôzne 

                         Záver 

    

    Riaditeľ ZUŠ, ktorý bol prizvaný na zasadnutie predniesol členom Rady školy prehľad 

hospodárenia k 30.11.2018, návrh rozpočtu na rok 2019.  Návrh plánu riadnych zasadnutí 

Rady školy na rok 2019 predniesol prítomným členom Rady školy predseda Rady školy Bc. 

Jaroslav Jankech. Všetky body programu rokovania, okrem bodu programu plánu riadnych 

zasadnutí Rady školy na rok 2019 členovia Rady školy zobrali na vedomie, bod plánu 

riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2019 členovia schválili. 

 

Rada školy vyjadruje spokojnosť s prácou pedagógov i ostatných pracovníkov za uplynulý 

rok. Vysoko hodnotí snahu vedenia školy a všetkých pedagógov neznižovať kritéria na 

kvalitu výchovno-vzdelávacie procesu.  

V Rajci, dňa  13.3.2019                                            ..................................................... 

                                                                                                Bc. Jaroslav Jankech 

                                                                                                predseda Rady školy 

  

 

 

 

 

 


