
Zasadnutie Rady školy 
28. 11. 2018, 16:00 – 20:00, škola Felix, trieda Pytagoras 

 

Prítomní členovia RŠ: Peter Halák, Dávid Králik, Xaver Gubáš, Zuzana Burjanová (bola do 17:30 hod., 

po bod 7),  Branislav Magula, Juraj Suchánek, Zuzana Benianová 

Ospravedlnení: Rastislava Haláková, Marián Lezo, Dana Sujová, Zuzana Šumská 

Prizvaný hosť: Ondrej Struhár, poverený riadením školy 

Zasadnutie bolo verejné, prítomní boli asi 5 hostia – rodičia žiakov. 

 

Priebeh zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

Peter Halák privítal prítomných. Konštatoval, že rada školy je uznášaniaschopná (prítomných 

je 7 z 11 členov rady). Plánované zasadnutie rady školy sa malo konať v septembri, ale 

z dôvodu sťahovania a následnej mimoriadnej Rady školy bola zvolaná oneskorene. 

 

2. Program rady školy. 

Program rady školy bol vopred poslaný e-mailom. Bol schválený (7/11).  

 

3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za rok 2017/2018 

Riaditeľ v krátkosti  zhrnul správu. Rada školy vzala správu na vedomie a odporučila predložiť 

ju zriaďovateľovi (hlasovanie 7/11). Zo strany členov RŠ prišiel návrh, aby do budúcna bola 

správa výsledkom celoročných konzultácií (cca frekvencia 1 krát mesačne) vedenia školy 

a Rady rodičov. 

 

4. Voľba riaditeľa školy 

Zriaďovateľ školy je povinný do 6 mesiacov od uvoľnenia miesta riaditeľa školy vyhlásiť 

výberové konanie na riaditeľa školy. Táto lehota uplynie 31.1.2019. Výberovou komisiou na 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy.  Aktuálne riadi školu Ondrej 

Struhár, ktorý je poverený riadením na obdobie, kým sa nevymenuje riaditeľ školy. 

Rada školy prerokovala postup výberového konania a zhodla sa na tomto harmonograme: 

31. 1. 2019  vyhlásenie výberového konania 

  5. 3. 2019  termín na posielanie prihlášok do výberového konania 

12. 3. 2019  výberové konanie na Rade školy. 

Hlasovanie 7/11 

 



5. Informácia k vybraným položkám rozpočtu 

 

Rodičia dostali podnety od niektorých učiteľov, aby robili zbierku na nejaké pomôcky. 

Vedenie školy nemá povedomie o tom, že by chýbali prostriedky na nákup materiálu 

a pomôcok. Riaditeľ v čo najkratšom čase poverí tímlídrov, aby zistili konkrétne situácie. 

Rade školy boli predložené vybrané položky rozpočtu. Rada školy zobrala informáciu na 

vedomie. 

 

6. Informácia o zriaďovaní strednej školy 

Zatiaľ stále platí ambícia založiť aj strednú šolu v takom časovom horizonte, aby súčasní 

siedmaci mohli plynule pokračovať. Garantovať reálne naplnenie nie je aktuálne možné aj 

z dôvodu, že legislatíva umožňuje stanovovať počty žiakov v prvých ročníkoch stredných škôl 

Vyšším územným celkom. 

Aktuálne je v pláne v marci 2020 požiadať o schválenie strednej školy, v septembri 2021 je 

plánované otvorenie prvého ročníku. 

 

7. Témy na Radu školy – ktorým oblastiam sa bude RŠ venovať 

Zástupcovia rodičov v Rade školy predložili návrh oblastí, ktoré by sa mali na Rade školy 

diskutovať. Predseda Rady školy informoval, že RŠ je poradný orgán, nie riadiaci, a teda 

v tomto duchu môže o témach diskutovať. 

RŠ by rada do budúcna bola informovaná o všetkých zásadných témach v dostatočnom 

predstihu pred finálnymi rozhodnutiami. RŠ má byť poradným orgánom riaditeľa školy pred 

vážnymi rozhodnutiami. 

 

8. Harmonogram plánovaných stretnutí RŠ 

Rada školy prerokovala a schválila nasledovný harmonogram zasadnutí na rok 2019: 

 29. januára 2019 o 15:00 hod. 

12. marca 2019 o 15:00 hod. 

21. mája 2019 o 15:00 hod. 

8. októbra 2019 o 15:00 hod. 

 Podrobný harmonogram aj s predbežným programom je v prílohe. 

 Hlasovanie 6/11 

 

9. Rôzne 

 



Členka Rady školy Zuzana Šumská, ktorá bola zvolená za rodičov, sa rozhodla vzdať členstva 

v rade školy. Nový člen, ktorý nahradí v budúcnosti Zuzanu Šumskú bude volený cez 

EduPage. Voľby zorganizuje Rada rodičov. 

 

 

Zapísal: Dávid Králik 

Schválil: Peter Halák 

 

 


