OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 01.02.2022
Riaditeľka základnej školy v Beluši začína svoje tretie funkčné obdobie

Obec Beluša ešte v novembri
2021 vyhlásila výberové konanie na
pozíciu riaditeľa/riaditeľky Základnej
školy Beluša, ktorá je organizáciou
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
obce
Beluša. Podmienky výberového konania
boli zverejnené na webovom sídle obce
a v regionálnom týždenníku My- Noviny
občanov obce Beluša.
Prípadní záujemcovia mohli svoje
prihlášky
s potrebnými
prílohami
odovzdať na belušskom obecnom úrade
do 15. decembra 2021. Do tohto termínu odovzdala prihlášku jedna kandidátka, vtedajšia
riaditeľka Ing. Edita Horváthová.
Samotné výberové konanie sa konalo 04. januára 2022 na obecnom úrade za
prítomnosti prihlásenej uchádzačky, 11 členov Rady školy pri Základnej škole (Rada školy) a
zástupkyne Štátnej školskej inšpekcie. Pre hodnotenie uchádzačov prijala Rada školy
nasledovné kritériá: životopis, návrh koncepcie rozvoja školy a ústny pohovor.
Jediná kandidátka bola jednohlasne zvolená a Rada školy, ktorá zastrešila výberové
konanie, odporučila obci Beluša vymenovať Ing. Editu Horváthovú za riaditeľku základnej
školy. Menovací dekrét jej bol odovzdaný k 01.02.2022, čím začína plynúť jej tretie funkčné
obdobie.
Ing. Edita Horváthová tvrdí, že: „Z časového hľadiska je dôležité, aby škola mala
čitateľné poslanie a svoju stratégiu. Moja koncepcia rozvoja školy na roky 2022-2026
rešpektuje platnú legislatívu a je zameraná na zvyšovanie kvality školy. Je to otvorený
dokument, ktorý sa môže aktualizovať podľa legislatívy i potrieb školy.. Mojou víziou je, aby
sme boli škola moderná, materiálne a technicky dobre vybavená , vzdelávajúca žiakov
kvalifikovanými pedagógmi. Chceme poskytovať kvalitný edukačný servis s využitím
inovačných edukačných programov, formovať podporujúce a motivujúce školské prostredie.
Čitateľskú, matematickú, finančnú, športovú a kultúrnu gramotnosť rozvíjať vo všetkých
vyučovacích predmetoch. Podporovať u žiakov environmentálne povedomie a ekologické
myslenie.“
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Okrem modernizácie vzdelávacieho procesu sa základná škola, ktorú momentálne
navštevuje 550 žiakov, bude musieť venovať aj obnove svojich priestorov. Vďaka projektu
z eurofondov sa v roku 2021 výrazne zmodernizovala výučba odborných predmetov biológie,
fyziky, chémie, informatiky, jazykov a knižnice. Základná škola má aj svojho školského
digitálneho koordinátora. „Žiaci trávia v škole veľa hodín, priestor má byť zaujímavý a
rôznorodý. Zmapovali a analyzovali sme potreby, zapojili zamestnancov školy a požiadavky
modernizácie školy sme predložili zriaďovateľovi školy- obci Beluša. Projekt ďalšej
nadstavby budovy dala obec Beluša zastúpená starostom Jánom Prekopom spracovať a po
vyhlásení výzvy ho plánuje podať,“ napovedá o plánoch školy a obce vymenovaná riaditeľka.
„Pani riaditeľke základnej školy blahoželám k opätovnému zvoleniu a verím, že
spoločnou prácou, ako tomu bolo doteraz, dosiahneme výborné výsledky nielen pri zvyšovaní
vzdelávania, ale aj pri zlepšení pracovných a študijných podmienok učiteľov, prevádzkových
zamestnancov ako aj žiakov. Nároky doby, rodičov a samotných detí sú čoraz väčšie a obec
spolu so školou musí vedieť reagovať na tieto potreby a posúvať úroveň vzdelávania i výučby
vpred. Vzhľadom na kapacitu školy obec pracuje na spracovaní projektu nadstavby, resp.
rozšírenia existujúcich kapacít, “ dopĺňa starosta obce Ján Prekop.
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