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Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

 

 

Výročná správa  

Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

za rok 2019 

 

 

Zloženie rady školy k 1. januáru 2019: 

 

Predsedníčka: 

Mgr. Eva Urbanová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

 

Členovia: 

Mgr. Erika Hricová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ing. Lucia Martinčková – zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

Marcela Zupková – zástupkyňa rodičov 

Mária Mirgová – zástupkyňa rodičov 

Juraj Mižigár – zástupca rodičov 

Richard Horváth – zástupca rodičov 

Mgr. Viktória Rozsypalová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ing. Martina Gomolčáková – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ľudmila Lenártová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ing. Ján Bodnár – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

 

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia rady školy 

 

Rada školy zasadala trikrát. Plánované decembrové zasadnutie sa po vzájomnej dohode 

členov rady školy presunulo na 22. január 2020. 

 

Prvé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 27. marca 2019. Počet prítomných 

členov: 7 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh rozpočtu 

3. Rôzne 

4. Uznesenie 

5. Záver 

Ing. Lucia Martinčková oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu. V rôznom Mgr. 

Jana Valenčáková oboznámila prítomných s úspechmi žiakov na Svetových hrách Špeciálnych 

olympiád v Abú Dhabí. 
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Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11 prerokovala a zobrala na 

vedomie návrh rozpočtu. Za uznesenie boli všetci prítomní. 

 

Druhé riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 21. júna 2019. Počet prítomných 

členov: 8 

Program: 

1. Otvorenie, prezentácia 

2. Hodnotenie činnosti rady školy za obdobie školského roku 2018/2019 

3. Návrh plánu činnosti rady školy na školský rok 2019/2020 

4. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2018 

5. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy 

6. Návrhy na počty prijímaných žiakov 

7. Rôzne, diskusia 

8. Uznesenia 

9. Záver 

Mgr. Urbanová vyhodnotila činnosť rady školy za obdobie školského roka 2018/2019 a 

oboznámila členov rady s návrhom plánu činnosti rady školy na školský rok 2018/2019. 

Správu o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2018 predniesla Ing. Lucia 

Martinčková.  

Mgr. Jana Valenčáková vyhodnotila koncepčný zámer rozvoja školy nasledovne: 

• od školského roka 2017/2018 bol zavedený vyučovací predmet Finančná 

gramotnosť, v ktorom sa pokračovalo aj v tomto školskom roku,  

• projektová činnosť školy – Zelená škola, Hovorme o jedle, rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, 

• rozdelenie triedy VNP na VNP1 a VNP2, vzdelávanie podľa ISCED1 pre žiakov 

s MP, predmet HUV nahrádza RKS, 

• v 3. ročníku pokračujú žiaci v metóde nácviku písma Comenia Script)  

V zmysle vyhlášky o špeciálnych školách a školských zariadeniach Mgr. Jana 

Valenčáková oboznámila prítomných s návrhom na počty prijímaných žiakov na vzdelávanie 

v špeciálnej škole. 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11 prerokovala a zobrala na 

vedomie hodnotenie činnosti rady školy, správu o výsledkoch hospodárenia školy, 

vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy, návrhy na počty prijímaných žiakov 

a schválila návrh plánu činnosti rady školy na školský rok 2019/2020. Za uznesenie boli všetci 

prítomní. 

 

Tretie riadne zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 24. októbra 2019. Počet prítomných 

členov: 6 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zmena zloženia v rade školy, voľba predsedu a podpredsedu rady školy 

3. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom 

roku 2018/2019 
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5. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného 

procesu v školskom roku 2019/2020 

6. Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva roky 

7. Rôzne 

8. Uznesenie 

9. Záver 

Mgr. Eva Urbanová a Mgr. Erika Hricová k 30. augustu 2019 oznámením ukončili 

členstvo v rade školy. Podľa vyhlášky 291/2004 Z. z. a v súlade so Štatútom rady školy zo dňa 

8. apríla 2016 ich kooptovaním nahradili dvaja zástupcovia z radu pedagogických 

zamestnancov, ktorí vo voľbách do rady školy získali najviac hlasov –  Mgr. Ildikó Tomičová 

a Michal Jano, DiS. Pri verejnom hlasovaní bol za predsedu rady školy jednomyseľne zvolený 

Michal Jano, DiS a za podpredsedníčku Mgr. Ildikó Tomičová. 

Mgr. Jana Valenčáková oboznámila prítomných so školským vzdelávacím programom 

a výchovným programom, skonštatovala, že bol prerokovaný na pedagogickej rade. Medzi 

najdôležitejšie body patria: podľa inovovaného ŠVP sa v tomto školskom roku budú vzdelávať 

žiaci všetkých ročníkov školy, vo štvrtom ročníku sa zavádza nácvik neviazaného písaného 

písma Comenia Script, Finančná gramotnosť ako novovytvorený predmet sa bude vyučovať 

v 7. ročníku (A variant). 

Mgr. Jana Valenčáková predniesla Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti v šk. r. 2018/2019 a zároveň oboznámila radu školy, že bola prerokovaná 

na pedagogickej rade dňa 13. septembra 2019. 

O pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného procesu 

v školskom roku 2019/2020 informovala Mgr. Jana Valenčáková. V školskom roku 2019/2020 

je v škole zriadených 13 tried, počet pedagogických zamestnancov: 22, počet nepedagogických 

zamestnancov: 5. 

Riaditeľka školy na základe vypracovanej SWOT analýzy a vychádzajúc z potrieb 

a požiadaviek rodičov detí so sluchovým postihnutím plánuje požiadať MŠVVaŠ SR 

prostredníctvom zriaďovateľa školy o zaradenie ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím do 

siete škôl a školských zariadení. 

V diskusii riaditeľka školy oboznámila a zároveň pozvala členov rady školy na 

pripravovaný deň otvorených dverí, ktorý sa konal 15. novembra 2019. 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11 akceptovala kooptáciu nových 

členov rady školy a schválila voľbu predsedu a podpredsedu rady školy a zároveň prerokovala 

a zobrala na vedomie Školský vzdelávací program a výchovný program, Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2019/2020, Informáciu 

o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného procesu v školskom 

roku 2019/2020. Za uznesenie boli všetci prítomní. 

 

 

Zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka 

 

 Mgr. Eva Urbanová a Mgr. Erika Hricová k 30. augustu 2019 oznámením ukončili 

členstvo v rade školy. Podľa vyhlášky 291/2004 Z. z. a v súlade so Štatútom rady školy zo dňa 

8. apríla 2016 ich kooptovaním nahradili dvaja zástupcovia z radu pedagogických 
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zamestnancov, ktorí vo voľbách do rady školy získali najviac hlasov –  Mgr. Ildikó Tomičová 

a Michal Jano, DiS. 

 

 

Zloženie rady školy k 31. decembru 2019: 

 

Predseda: 

Michal Jano, DiS - zástupca pedagogických zamestnancov 

 

Členovia: 

Mgr. Ildikó Tomičová – zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ing. Lucia Martinčková – zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

Marcela Zupková – zástupkyňa rodičov 

Mária Mirgová – zástupkyňa rodičov 

Juraj Mižigár – zástupca rodičov 

Richard Horváth – zástupca rodičov 

Mgr. Viktória Rozsypalová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ing. Martina Gomolčáková – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ľudmila Lenártová – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Ing. Ján Bodnár – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

 

 

 

V Košiciach, 11. februára 2020 


