
Vyhodnocovacia správa o činnosti RŠ pri ZŠ s MŠ Hradná 342, 

Liptovský Hrádok za šk. rok 2019/20 

 

Rada školy v tomto školskom roku pracovala v zložení:  

1. PaedDr. Jaroslava Oravcová (predsedníčka RŠ) 

2. Eva Rybárová (MŠ – ped. zam) 

3. Ing. Martina Ilavská (ZŠ – neped. zam) 

4. Slavomír Krajčí (ZŠ – zástupca rodičov) 

5. Zuzana Eštočinová (ZŠ – zástupca rodičov) 

6. Jana Stanová (ZŠ – zástupca rodičov) 

7. Ing. Lucia Ambrózová (ZŠ – zástupca rodičov) 

8. Ing. Martina Harichová (za zriaďovateľa) 

9. Ing. Ján Kazár (za zriaďovateľa) 

10. Alena Slivošová (za zriaďovateľa) 

11.  Ivan Spilý (za zriaďovateľa) 

Rada školy sa stretla fyzicky trikrát, posledné, štvrté stretnutie prebehlo na 

diaľku, kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou. Riešili sme bežné 

záležitosti týkajúce sa chodu školy, rozdelenia tried, žiakov, triednych učiteľov, 

personálnych zmien, materiálneho vybavenia a jeho plánovania do ďalšieho 

obdobia, tiež sme pripravili a zrealizovali výberové konanie na post riaditeľa 

školy. K riadnym členom RŠ bol prizývaný ako hosť aj pán riaditeľ, PaedDr. 

Marián Žiška.  

1. Na 1.stretnutí sme prebrali personálne zmeny  v škole, nástup novej 

kolegyne na 2.stupeň a nástup nového školníka. Pán riaditeľ informoval 

členov RŠ o materiálnom vybavení – skrinky pre všetkých žiakov 

a interaktívne tabule do všetkých tried. Uznesením zo dňa 3.12.2018 boli 

delegovaní do našej Rady školy dvaja členovia mestského zastupiteľstva, 

pán Mgr. Peter Čajka a pán Ivan Spilý. Keďže pán Čajka sa vzdal tejto 

funkcie, bola na jeho miesto delegovaná pani Alena Slivošová.  

Po odchode pána riaditeľa zo zasadnutia pani Harichová ponúkla 

informácie ohľadom pripravovaného výberového konania na funkciu 

riaditeľa našej základnej školy, ktoré bolo na meste vyhlásené 12.9. 2019. 

2. Na druhom stretnutí sa rada školy dohodla na priebehu  a podmienkach 
výberového konania. Metodický materiál a všetky potrebné úkony 



pripravila p. Herichová spolu s predsedníčkou RŠ. Výberové konanie sa 
uskutočnilo 23.10.2019 o 13.00 hod. v budove základnej školy za 
prítomnosti 9 členov rady školy a delegovaných členov za Okresný úrad 
Žilina: Mgr. Vladimír Kvaššay  a za Štátnu školskú inšpekciu: Mgr. Jana 
Doležiová . Jediným kandidátom bol súčasný riaditeľ základnej školy, ktorý 
v prvej časti ponúkol v prezentácii vlastnú víziu ďalšieho fungovania školy. 
V druhej časti mu členovia rady školy a prítomní delegáti položili niekoľko 
otázok, ktoré pán riaditeľ zodpovedal. Po sčítaní všetkých platných hlasov 
výberová komisia konštatovala, že uchádzač, PaedDr. Marián Žiška, získal 
9 hlasov a bol vo výberovom konaní úspešným kandidátom. Predsedníčka 
rady školy písomne oznámila výsledok  výberového konania uchádzačovi. 
Tiež predložila písomný návrh kandidáta na vymenovanie do funkcie 
riaditeľa zriaďovateľovi školy hneď po ukončení výberového konania. 

 

3. Posledné, štvrté stretnutie bolo realizované na diaľku, kde členovia RŠ boli 

informovaní o počte žiakov zapísaných do prvého ročníka ZŠ. Informácia 

bola prijatá a akceptovaná všetkými členmi RŠ bez pripomienok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 31. 6. 2020                             PaedDr. Jaroslava Oravcová 

                                                                                                 predsedníčka rady školy 

 

  

 


