
          Rada školy pri Základnej škole  Močenok,   ul. Školská 1699,   

951 31 Močenok 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
Rady školy pri Základnej škole  Močenok, ul. Školská 1699  

 za rok 2016 
 

 
 

Zloženie rady školy: 

Rada školy pri Základnej školy v Močenku mala 11 členov. 
 Členmi rady školy boli zvolení a následne pracovali v rade školy:  

 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:  

Mgr. Zuzana Horňáková 

Mgr. Jana Straňáková 

 

 jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:  

Mgr. Jana Dičérová 

 

 štyria zvolení zástupcovia rodičov:  

Mgr. Ľubica  Hippová 

Katarína Lohyňová 

Monika Sklenárová 

Mgr. Blanka  Slamková 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:  
Mgr. Andrea Benková 

Ing. Marek Mesároš 
Ing. Jozef Šuvada 
Jana Tóthová 

 
 Rada školy bola zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 

291/2004 Z. z., s pôsobnosťou v rámci Základnej školy v Močenku. 
Rada školy bola  iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorá sa 
vyjadrovala a presadzovala verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plnila tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich 

zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 
  
 

 Činnosť rady školy  
 
Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa 

vzťahovali k práci školy.  



Rada školy uskutočnila výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy a 

navrhla na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do 
funkcie riaditeľa školy. Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom rozvoja 

školy, k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovnému programu, 
najmä:  
1. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,  

2. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,  

3. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,  

4. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom 
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 
Rada školy sa stretla dňa: 

 
1. 02.02.2016 
2. 15.02.2016 

3. 21.06.2016 
4. 08.11.2016 

 

1. Prvé zasadnutie RŠ sa konalo za účelom dohodnutia kritérií na výberové 
konanie na miesto riaditeľa Základnej školy, Školská 1611, Močenok.  

Predsedníčka na zasadnutie prizvala aj delegáta štátnej školskej inšpekcie a 
delegáta okresného úradu, odboru školstva, pretože počas výberového 
konania boli riadnymi členmi výberovej komisie. Títo delegáti sa zasadnutia 

nezúčastnili.  
 
Predsedníčka informovala, že na výberové konanie sa prihlásil jeden 

uchádzač – Mgr. Eduard Lacko, ktorý splnil všetky podmienky vyhláseného 
výberového konania, ktoré sa konalo 15.02. 2016 o 15,30. hodine v 3.budove 

školy. Členovia výberovej komisie sa dohodli na forme výberového konania, 
kritériách hodnotenia uchádzača, o spôsobe hlasovania a o podmienkach 
úspešnosti uchádzača. Ak uchádzač získa najmenej 6 hlasov, je úspešný. Ak 

uchádzač získa menej ako 6 hlasov, je neúspešný.  

 

2. Na druhom zasadnutí rady školy sa konalo výberové konanie na funkciu 
riaditeľa základnej školy , Školská 1611, Močenok. Výberové konanie 
prebiehalo formou ústneho pohovoru, ktorý pozostával z dvoch častí: vlastnej 

prezentácie a otázok výberovej komisie uchádzačovi. Tajným hlasovaním bol 
uchádzač jednohlasne úspešný. Rada školy pri Základnej škole, Školská 

1611, Močenok na základe výsledkov výberového konania navrhla 
zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa Základnej školy Mgr. Eduarda 
Lacka. 

 
3. Na treťom zasadnutí riaditeľ školy predniesol  Správu o hospodárení školy 
2016,  a Plán práce na školský rok 2016/2017. Informoval o odbornosti 

vyučovacieho procesu, aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, krúžkovej 
činnosti a zápise do 1.ročníka. Oznámil, že je plánovaná rekonštrukciu 

toaliet  a podal informáciu o finančnom stave a materiálnom zabezpečení 
školy. 
 



4. Na štvrtom zasadnutí rada školy prerokovala Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016, ktoré predložil pán riaditeľ. 

Táto bola  podrobne a rozsiahle vypracovaná so všetkými náležitosťami 

a prílohami. 

Pár riaditeľ nás informoval, poklesol počet zamestnancov školy a jeden 
z členov zástupcov rodičov sa stal zamestnancom školy a preto p. riaditeľ 
navrhol doplniť nového člena zo zástupcov rodičov, aby nenastal konflikt 

záujmu. 
Prerokovali sme Štatút rady školy, ktorý sme doplnili. Jeden z členov sa 

informoval na finančné prostriedky, ktoré mohla škola získať od a.s. Duslo 
za žiakov, ktorí sa stali študentmi  Strednej školy Šaľa- Veča. 
 

 

Vypracovala :  Mgr. Ľubica Hippová , predsedníčka rady školy 

V Močenku  15.03.2017 


