
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

konaného dňa 21.10.2016 o 16:00 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Agáta Andraščíková, Mgr. Stanislav Angelovič, Mgr. Dominika 

Hradiská, Juraj Kiktavý, Matej Križalkovič, Richard Križalkovič, Alžbeta Križalkovičová, Mgr. 

Lenka Michaleková, Mgr. Viera Sontágová 

Neprítomní členovia RŠ: Oľga Novická, Veronika Ištoňová 

Prítomní hostia: Mgr. Oľga Bujňáková, Ing. Jozef Stedina 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Štatút rady školy 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

Priebeh: 

K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Viera Sontágová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny 

skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ.  

Riaditeľka školy Mgr. Oľga Bujňáková žiada doplniť do programu bod: Oboznámenie RŠ s Inovovaným 

školským vzdelávacím programom a bod: Oboznámenie RŠ so zámerom zrušiť jednu triedu MŠ. 

Doplnený program: 

1. Otvorenie 

2. Štatút rady školy 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 

4. Oboznámenie RŠ s Inovovaným školským vzdelávacím programom 

5. Oboznámenie RŠ so zámerom zrušiť jednu triedu MŠ 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

 



K bodu 2: 

Predsedníčka RŠ navrhla dodatkom zmeniť platný čl. 10 Štatútu RŠ takto: 

 

Čl. 10 

Hospodárenie rady školy 

1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy. 

2. Rada školy nemá vlastný majetok. 
 

 

Mgr. Stanislav Angelovič navrhuje zapracovať dodatok, aby zápisnice zo zasadnutí RŠ boli 

zverejňované na web stránke školy. Povinnosť elektronicky zasielať zápisnice na adresu školy by bola 

v kompetencii zapisovateľa. 

Ing. Jozef Stedina cituje zo Štatútu RŠ článok 10, pýta sa, kto Štatút vypracoval a o aký zákon sa 

opiera. Predsedníčka reagovala, že zákon je citovaný v úvode Štatútu. Ing. Jozef Stedina cituje 

vyjadrenie Okresného úradu odboru školstva, podľa ktorého čl. 10 štatútu RŠ nemá oporu v zákone. 

Zároveň navrhuje doplniť v čl. 6 bod 3 slovo „najmenej“ a upraviť tak pôvodne znenie na: 

 

3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa 

potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo najmenej tretina počtu členov rady školy). 

 
 

Členovia RŠ o návrhoch rokovali a hlasovali.   

Za: všetci 

Proti: 0 

 

UZNESENIE: 

Rada školy schvaľuje zmeny v Štatúte RŠ nasledovne: 

1. Čl. 6 bod 3 sa mení takto: 

3. Rada školy sa schádza podľa plánu činnosti na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa 

potreby (ak o to požiada zriaďovateľ, riaditeľ alebo najmenej tretina počtu členov rady školy). 
 

2. Čl. 6 bod 6 sa mení takto: 



6. Poverený člen rady školy spíše zo zasadnutia zápisnicu a do 5 pracovných dní ju zašle 

elektronicky na mailovú adresu školy. Zápisnica v písomnej forme bude uložená u predsedu 

rady školy. 

3. Čl. 10 sa mení takto: 

 

Čl. 10 

Hospodárenie rady školy 

1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy. 

2. Rada školy nemá vlastný majetok. 
 

K bodu 3: 

Riaditeľka školy prezentovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy. Správu poskytla k nahliadnutiu členom RŠ a oznámila, že je zverejnená aj na 

web stránke školy. 

Rada školy hlasovala o tom, že berú na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti.  

Za: všetci 

Proti: 0 

 

UZNESENIE: 

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy. 

 

K bodu 4: 

Riaditeľka školy oboznámila RŠ s obsahom Inovovaného školského vzdelávacieho programu pre 2. 

roč. ZŠ a 1. roč. špeciálnych tried variant A a variant B. 

Mgr. Lenka Michaleková  oboznámila RŠ s obsahom Inovovaného školského vzdelávacieho programu 

pre Materskú školu. 

Členovia rady školy hlasovali, že berú na vedomie Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. roč. ZŠ 

a 1. roč. špeciálnych tried variant A a variant B a Inovovaný školský vzdelávací program pre MŠ. 

Za: všetci 

Proti: 0 

UZNESENIE: 

Rada školy berie na vedomie Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. roč. ZŠ a 1. roč. špeciálnych 

tried variant A a variant B a Inovovaný školský vzdelávací program pre MŠ. 



K bodu 5: 

Riaditeľka školy oboznámila radu školy so zámerom zrušiť jednu triedu MŠ, ktorá bola zriadená 

v priestoroch ZŠ a žiakov tejto triedy preradiť od 1.11.2016 do tried, ktoré sú v budove MŠ. 

Členovia rady školy hlasovali, že berú na vedomie zámer zrušiť jednu triedu MŠ a jej žiakov preradiť 

do ďalších existujúcich tried. 

Za: všetci 

Proti: 0 

UZNESENIE: 

Rada školy berie na vedomie zámer zrušiť jednu triedu MŠ a jej žiakov preradiť od 1.11.2016 do 

ďalších existujúcich tried. 

 

K bodu 6: 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 

v Toryse 24.10.2016                                                      zapísala: Mgr. Dominika Hradiská 

 


