
VÝROČNÁ  SPRÁVA  
o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Slovenského 

učeného tovarišstva vo Veľkom Rovnom, 013 62 Veľké Rovné č. 302 za 
obdobie jún 2018 - august 2019 

 
 
V období jún 2018 - august 2019 Rada školy pri Základnej škole s materskou školou 
Slovenského učeného tovarišstva vo Veľkom Rovnom zasadala trikrát. Všetky zasadnutia boli 
riadne. 
 
1. zloženie Rady školy: 
 
- za rodičov žiakov MŠ:    Mgr. Nemčáková Andrea 
- za pedagogických zamestnancov MŠ:   Mgr. Cipková Alena 
- za pedagogických zamestnancov ZŠ:  Mgr. Macková Janka 
- za rodičov žiakov ZŠ:    Mgr. Gumančíková Adela 
   Škorvan Ľubomír 
   Ing. Krchová Katarína 
- za prevádzkových zamestnancov:   Komadová Eva 
- delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:   Ing. Pavel Gabrík 
   Gumančík Alojz 
   Ing. Bachroník Juraj 
   Mgr. Ráztočný Jozef 
 
1. riadne zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 2.7.2018 . 
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Mgr. Mária Milučká informovala prítomných členov RŠ o počtoch 
detí prijatých do ZŠ a MŠ v šk. roku 2018/2019, o počte odkladov do 1. ročníka ZŠ a o 
umiestnení žiakov 9. ročníka na stredné školy a žiakov piateho ročníka na osemročné 
gymnáziá.  
Pani riaditeľka priblížila prítomným členom RŠ koncepciu ďalšieho rozvoja školy v budúcom 
období a informovala o odložení realizácie prác na nadstavbu jedálne pre účely materskej 
školy a o prebiehajúcom výberovom konaní. 
Rada školy uvedené zobrala na vedomie. 
Predsedníčka RŠ Mgr. Adela Gumančíková oboznámila prítomných s Výročnou správou Rady 
školy pri ZŠ s MŠ SUT vo Veľkom Rovnom za obdobie jún 2017 - júl 2018, ktorú všetci 
prítomní členovia jednohlasne schválili. Ďalej pani predsedníčka RŠ predložila na schválenie 
Návrh Plánu práce - zasadnutí Rady školy na rok 2018/19, ktorý bol všetkými hlasmi 
prítomných schválený. 
 
2. riadne zasadnutie Rady školy sa konalo 8.10.2018. 
Rada školy schválila Dodatok č. 2 a aktualizovala Čl. 4. Zloženie rady školy, nakoľko k 1. 
septembru zaniklo členstvo v RŠ Helene Ivoríkovej. Novým členom sa stala Mgr. Alena 
Cipková. 
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Mgr. Mária Milučká predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti ZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2018/19. 



Pani zástupkyňa Gabriela Zajacová predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, jej 
výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2018/19. 
Rada školy zobrala obidve správy na vedomie. 
 
3. riadne zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 28.8.2019 . 
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ SUT Mgr. Mária Milučká informovala prítomných členov RŠ o počtoch 
detí prijatých do ZŠ a MŠ v šk. roku 2019/2020, o počte odkladov do 1. ročníka ZŠ a o 
umiestnení žiakov 9. ročníka na stredné školy a žiakov piateho ročníka na osemročné 
gymnáziá.  
Pani riaditeľka priblížila prítomným členom RŠ koncepciu ďalšieho rozvoja školy v budúcom 
období a informovala o realizácii prác na nadstavbu jedálne pre účely materskej školy. 
Rada školy uvedené zobrala na vedomie. 
Rada školy schválila Dodatok č. 3 a aktualizovala Čl. 4. Zloženie rady školy, nakoľko k 12. 
decembru zaniklo členstvo v RŠ Ing. Františkovi Kmecíkovi a Ladislavovi Chabroňovi. Novými 
členmi sa stali Ing. Juraj Bachroník a Mgr. Jozef Ráztočný. 
 
Predsedníčka RŠ Mgr. Adela Gumančíková oboznámila prítomných s Výročnou správou Rady 
školy pri ZŠ s MŠ SUT vo Veľkom Rovnom za obdobie jún 2018 - august 2019, ktorú všetci 
prítomní členovia jednohlasne schválili. Ďalej pani predsedníčka RŠ predložila na schválenie 
Návrh Plánu práce - zasadnutí Rady školy na rok 2019/20, ktorý bol všetkými hlasmi 
prítomných schválený. 
 
 
 
 
 
Vo Veľkom Rovnom       Mgr. Adela Gumančíková 
Dňa 28. 8. 2019        predseda Rady školy 
 
 
 
 


