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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 2021 

 

 

Zloženie rady školy k 1. januáru 2021: 

 

Predseda: 

Michal Jano, DiS, zástupca pedagogických zamestnancov 

 

Členovia: 

Mgr. Ildikó Tomičová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ing. Lucia Martinčková, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

Pavol Adam, zástupca rodičov 

Alžbeta Gažiová, zástupkyňa rodičov 

Silvia Horváthová, zástupkyňa rodičov 

Kristína Turtáková, zástupkyňa rodičov 

Ing. Miriam Kicová, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Jarmila Kliková, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., Msc., delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martina Vacková, PhD., MBA, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

 

  

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia rady školy 

 

 Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 rada školy zasadala v roku 2021 

celkovo štyrikrát, z toho dvakrát dištančne, raz prezenčne a v kalendárnom roku 2021 sa konalo jedno 

mimoriadne zasadnutie rady školy (prezenčne). Prvé riadne neverejné dištančné zasadnutie rady 

školy sa konalo v období od 7. apríla 2021 do 14. apríla 2021. Druhé riadne zasadnutie rady školy sa 

konalo 25. júna 2021 v priestoroch školy. Tretie mimoriadne zasadnutie rady školy sa konalo 7. 

septembra 2021 v priestoroch školy a štvrté riadne neverejné dištančné zasadnutie rady školy sa 

konalo v období od 21. októbra 2021 do 27. októbra 2021. 

 

 

 Podrobný priebeh činností vykonávaných v kalendárnom roku 2021 

 

 7. apríl 2021 – 14. apríl 2021 – Prvé riadne neverejné dištančné zasadnutie rady školy. 

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v roku 2020 a 2021 a v tom čase aktuálnej 

pandemickej situácii sa programy, ktoré boli plánované od obdobia marec 2020 do apríla 2021 

prerokovali na tomto neverejnom dištančnom zasadnutí rady školy. Počet hlasujúcich členov rady 

školy: 9. 

 

 Program: 

1. Výročná správa činností rady školy za kalendárny rok 2019 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 

3. Návrh na počty prijímaných žiakov v školskom roku 2020/2021 
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4. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2019 

5. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2019/2020 

6. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu 

7. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného procesu 

v školskom roku 2020/2021 

8. Návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2021 

9. Spolupráca rady školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ... 

10. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

11. Návrh rozpočtu na rok 2021 

12. Výročná správa činností rady školy za kalendárny rok 2020 

13. Aktuálne problémy školy  

 

Predseda rady školy Michal Jano, DiS 30. marca 2021 zaslal zástupcom pedagogických 

zamestnancov, zástupkyni nepedagogických zamestnancov a delegovaným zástupcom rady školy za 

zriaďovateľa e-mailom hlasovací lístok, v ktorom ich požiadal o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu 

s neverejnou formou dištančného zasadnutia, ktoré naplánoval na 7. apríla 2021. Zároveň telefonicky 

kontaktoval zástupcov rodičov a informoval ich o plánovanom zasadnutí rady školy. Taktiež ich 

informoval o hlasovaní o neverejnom zasadnutí rady školy. Samotné písomné hlasovanie zástupcov 

rodičov bolo dohodnuté na 7. apríla 2021 v miestnosti č. 3 – VÚM, ktorá má samostatný vchod a nie 

je prepojená s vnútornými priestormi školy. Zástupcovia rodičov sa pred hlasovaním preukázali 

negatívnym výsledkom antigénového testu. 

Na základe výsledku hlasovania o neverejnej forme dištančného zasadnutia rady školy, 

s ktorým súhlasila dvojtretinová väčšina všetkých členov rady školy (72,73%) Michal Jano, DiS 

pozval členov rady školy na dištančné zasadnutie rady školy s využitím hlasovacieho lístka, ktoré sa 

konalo od 7. apríla 2021 do 14. apríla 2021. 7. apríla 2021 zaslal Michal Jano, DiS zástupcom 

pedagogických zamestnancov, zástupkyni nepedagogických zamestnancov a delegovaným 

zástupcom rady školy za zriaďovateľa e-mailom podklady k jednotlivým bodom programu 

dištančného zasadnutia rady školy. Zástupcovia rodičov mali možnosť preštudovať jednotlivé body 

programu v tlačenej forme v miestnosti č. 3 – VÚM. Zástupcovia rodičov po preštudovaní podkladov 

svojím podpisom potvrdili, že mali dostatok času na preštudovanie podkladov dištančného zasadnutia 

rady školy. Po preštudovaní podkladov poučil Michal Jano, DiS zástupov rodičov o možnosti 

hlasovať/nehlasovať formou hlasovacieho lístka v termíne od 7. apríla 2021 do 14. apríla 2021. 

Hlasovanie prebiehalo podľa pravidiel uvedených v Štatúte rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice.  

14. apríla 2021 vyhodnotil Michal Jano, DiS hlasovanie nasledovne: 

- počet všetkých členov rady školy:  11 

- počet hlasujúcich členov rady školy:  9 

- počet nehlasujúcich členov rady školy: 2 

 

V časti „Beriete na vedomie informácie o:“ 1. – 10. otázku hlasovalo odpoveďou: 

- áno   9 členov rady školy, 

- nie   0 členov rady školy, 

- nehlasovali  2 členovia rady školy. 
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V časti „Schvaľujete:“ na 1. – 3. otázku hlasovalo odpoveďou: 

- áno   9 členov rady školy, 

- nie   0 členov rady školy, 

- nehlasovali  2 členovia rady školy. 

 

Po vyhodnotení hlasovania Michal Jano, DiS vyzval hlasujúcich členov rady školy 

k hlasovaniu formou súhlasíte/nesúhlasíte s návrhom na uznesenie v znení: 

 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

1. preštudovala a schvaľuje: 

- Výročnú správu činností rady školy za kalendárny rok 2019, 

- Návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2021, 

- Výročnú správu činností rady školy za kalendárny rok 2020. 

2. preštudovala a berie na vedomie informácie o: 

- predloženom Návrhu rozpočtu na rok 2020, 

- predloženom Návrhu na počty prijímaných žiakov v školskom roku 2020/2021, 

- predloženej Správe o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2019, 

- predloženom Vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2019/2020, 

- predloženom Školskom vzdelávacom programe a Výchovnom programe, 

- Pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečením edukačného procesu 

v školskom roku 2020/2021, 

- spolupráci rady školy s rodičmi, miestnymi organizáciami, OZ, ..., 

- projektoch, do ktorých je školy zapojená, 

- predloženom Návrhu rozpočtu na rok 2021, 

- predložených aktuálnych problémoch školy. 

 

Dňa 15. apríla 2021 Michal Jano, DiS vyhodnotil hlasovanie o návrhu na uznesenie 

nasledovne: 

Počet členov rady školy:    11 

Počet hlasujúcich členov rady školy:  9 

Počet nehlasujúcich členov rady školy:  2  

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:   9 hlasov 

Vyjadrenie nesúhlasu s uznesením:   0 hlasov 

 

Na základe hlasovania o súhlase/nesúhlase s uznesením bol návrh na uznesenie odsúhlasený 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy a považoval sa za platný. 

 

 25. jún 2021 – Druhé riadne prezenčné zasadnutie rady školy. Počet prítomných členov rady 

školy: 6. 

 

Stretnutie otvoril a všetkých privítal predseda rady školy pri ŠZŠ Rovníkovej 11 v Košiciach, 

Michal Jano, DiS a zároveň skonštatoval, že rada školy je uznášaniaschopná, keďže na zasadnutí bolo 

prítomných šesť členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy. 

 



4/10 

 

Michal Jano, DiS vyzval riaditeľku školy Mgr. Janu Valenčákovú aby predstavila návrhy na 

počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried v školskom roku 2021/2022. 

Mgr. Jana Valenčáková zhrnula program do nasledujúcich informácií: 

- O prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ŠZŠ rozhoduje riaditeľka 

školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia 

dieťaťa. V prípade potreby sa vyžaduje aj odborná lekárska diagnostika (neurológ, psychiater, 

foniater, a pod.). 

- Riaditeľka školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do 

školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 

- Žiaci sa prijímajú spravidla do 15.09. v príslušnom školskom roku. 

- podľa § 5 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách sú dodržiavané maximálne 

počty žiakov v triedach: 

A variant:       B variant:   C variant:   

prípr. – 1. roč. 6 žiakov  prípr. – 5. roč.   6 žiakov prípr. – 5. roč.     5 žiakov            

2. – 5. roč. 8 žiakov   6. – 10. roč.      8 žiakov 6. – 10. roč.     6 žiakov 

6. – 9. roč. 10 žiakov 

 

- najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s ĽMP v kombinácii s iným postihnutím je rovnaký 

ako v B-var. 

- najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov s MP stredného a ťažkého alebo hlbokého stupňa 

v kombinácii s iným postihnutím je rovnaký ako v C-var. 

- najvyšší počet žiakov v triede príprav. až 10. roč. pre žiakov s MP stredného a ťažkého alebo 

hlbokého stupňa v kombinácii s telesným postihnutím, ktorí sú nechodiaci, sú 4 žiaci. 

 

V školskom roku 2021/2022 sa predbežne plánovalo otvoriť: 11 tried 

- 7 tried na 2. stupni 

- 1 triedu 2. stupňa – VNP (4 žiaci MP ťažký – hlboký stupeň + TP, nechodiaci) 

- 3 triedy na 1. stupni 

 

V školskom roku 2021/2022 od 1.9.2021 začína svoju činnosť Základná škola pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice (ďalej ZŠ pre žiakov so SP). 

- Do základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím sa prijímajú žiaci na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

- Žiaci sa prijímajú spravidla do 15.09. v príslušnom školskom roku. 

- V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť 4 triedy v pavilóne C 

- Školu navštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením – rôznym druhom a stupňom 

sluchového postihnutia – nepočujúci, nedoslýchaví a žiaci s kochleárnym implantátom.  

- Podľa § 5 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách je maximálny počet 

žiakov v triedach: 

prípravný roč. – 5. roč.   -   8 žiakov  / nepočujúci    -    6 žiakov 

6. roč. – 9. roč.                -   10 žiakov / nepočujúci    -    8 žiakov 

- ŠkVP je zameraný na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov, obsahuje predmety 

špeciálnopedagogickej podpory – individuálna logopedická intervencia, slovenský 

posunkový jazyk, komunikačné zručnosti, rytmicko-pohybová výchova, dramatická výchova. 
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Michal Jano, DiS prečítal z Komentára k správe o hospodárení k 31. 12. 2020 tieto 

informácie: 

- Bežné výdavky Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice boli schválené vo výške 

556 727,00 €, po realizácii rozpočtových opatrení sa ich výška upravila na 601 574,00 €, 

plnenie bolo vo výške 601 569 €, t. j. 99,9%. 

- Z toho normatívne výdavky boli schválené vo výške 556 727,00 € a po rozpočtových 

úpravách bola ich výška 576 335,00 €, čerpali sa normatívne FP vo výške 576 330,00 €, t. j. 

99%. 

- Normatívne FP na mzdy a odvody boli pridelené vo výške 515 077 € a plnenie bolo vo výške 

515 073,00 €, t. j. 99,9%. Normatívne FP na prevádzku boli pridelené vo výške 61 258,00 €, 

z toho bolo čerpaných 61 257,00 €, t. j. 99%. 

- Nenormatívne výdavky boli čerpané celkovo vo výške 25 239,00 € z rozpočtovaných 

25 239,00 €, dočerpali sa na 100%. 

- Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v Školskom 

klube detí pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice boli vo výške 132,00 € a boli 

plne dočerpané a použité na kúpu učebných pomôcok. 

 

Keďže členovia rady školy nemali možnosť preštudovať čítané dokumenty vopred, 

dokumenty: Čerpanie rozpočtu – triedenie podľa SU, AU, Stredisko v eurách na dve desatinné miesta, 

Protokol právneho/neprávneho subjektu – Výkaz k správe o hospodárení za rok 2020 a Komentár 

k správe o hospodárení k 31. 12. 2021 tvoria prílohu zápisnice, boli zaslané e-mailom všetkým 

členom rady školy a zároveň sú dostupné v sídle školy na preštudovanie. 

 

Michal Jano, DiS vyzval riaditeľku školy Mgr. Janu Valenčákovú aby zhrnula aktuálne 

problémy školy. Mgr. Jana Valenčáková oboznámila členov rady školy s týmito problémami školy: 

 

V súvislosti s 2. vlnou pandémie a zmenami v organizácii výchovy a vzdelávania v šk. roku 

2020/21, vydanými na základe rozhodnutí MŠVVaŠ SR v „Manuáloch“, sme postupovali  podľa 

usmernení MŠVVaŠ SR a škola sa  riadila tzv. SEMAFOROM (opatrenia v zelenej, oranžovej a 

červenej fáze). 

2. polrok začal prerušeným prezenčným vzdelávaním, žiaci všetkých ročníkov sa vzdelávali 

dištančne (v prevažnej miere využívali učitelia úlohy a zadania prostredníctvom pripravených 

pracovných listov). 

Od 07.04.2021 bolo obnovené prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch v našej škole.  

V mesiacoch apríl, máj bolo zapojených 7 učiteľov do projektu Spolu múdrejší - využili 

možnosť doučovania žiakov, ktorí o doučovanie prejavili záujem. 

V 2. polroku boli žiaci podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR a odporúčaní ŠPÚ priebežne 

a celkovo hodnotení:    v prípr. a 1. roč. slovným hodnotením 

                                     v C-var. – slovným hodnotením 

                                     v 2. – 9. ročníku klasifikáciou. 

Z celkového počtu zamestnancov využilo možnosť zaočkovania proti COVID-19 spolu 16 PZ 

a 4 NPZ (86,95%). 

Našou  snahou v tomto šk. roku bolo a ostáva naďalej zabezpečiť dodržiavanie spomínaných 

opatrení  a prísnych hygienických a bezpečnostných zásad pri prevencii šírenia ochorenia COVID-

19.  

S tým súviseli aj zvýšené náklady na zabezpečenie ochranných a dezinfekčných prostriedkov. 
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Riešenie havarijného stavu plochej strechy. 

Dňa 3. 6. 2021 sme podali na OÚ Košice, odbor školstva žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na riešenie havarijnej situácie – odstránenie havarijného stavu plochej strechy. Žiadosť 

bola v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR č. 47/2017 prehodnotená Okresným úradom Košice odborom 

školstva ako havarijný stav, zahrnutá do požiadaviek na riešenie havárií financovaných  

z kapitálových výdavkov a zaevidovaná do internetovej aplikácie MŠVVaŠ SR. 

 

V 2. polroku sme sa zapojili do výziev na získanie FP v projektoch: 

- Spolu múdrejší 

- Modernejšia škola – bolo nám oznámené, že naša škola je medzi nepodporenými 

- Enviroprojekt 2021 

Do 02.07.2021 realizovalo MŠVVaŠ SR audit digitálnych technológií v ZŠ a SŠ 

prostredníctvom elektronického dotazníka – za účelom zmapovania reálnych potrieb DT v školách. 

 

V diskusii sa členovia rady školy dohodli, že sa v auguste 2021 bude konať mimoriadne 

zasadnutie rady školy s programom:  

- Prerokovanie aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu, 

- Návrh na úpravy učebných plánov, skladba vyučovacích voliteľných a nepovinných 

predmetov a predpokladaný počet žiakov v týchto predmetoch. 

Mimoriadne zasadnutie rady školy sa uskutoční podľa pravidiel uvedených v Štatúte rady 

školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice. 

 

Michal Jano, DiS vyzval členov rady školy k hlasovaniu o uznesení, ktoré dopadlo 

nasledovne: 

Počet členov rady školy: 11 

Počet prítomných členov rady školy: 6 

Za prijatie uznesenia: 6 hlasov 

Proti prijatiu uznesenia: 0 hlasov 

Zdržali sa hlasovania : 0 hlasov 

 

Rada školy pri ŠZŠ Rovníková 11, Košice prerokovala a zobrala na vedomie informácie: 

- o návrhu na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried v školskom roku 2021/2022, 

- o správe a výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2020, 

- o aktuálnych problémoch školy. 

 

11. august 2021 – odvolaná delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa Ing. Martina Lošoncziová 

– Vacková k 31. júlu 2021 

 

11. august 2021 – delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa RNDr. Martina Urbanová, PhD.  

k 9. augustu 2021 

 

 2. september 2021 – z dôvodu prestupu jedinej dcéry Pavola Adama, ktorá navštevovala 

tunajšiu školu do Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina bolo Pavlovi 

Adamovi ukončené členstvo v rade školy podľa pravidiel uvedených v Štatúte rady školy pri 

Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, Košice. Pavla Adama kooptovaním nahradil Richard 

Horváth, ktorý vo voľbách pre zástupcov rodičov žiakov do rady školy získal ako ďalší v poradí 

najvyšší počet hlasov. 
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7. september 2021 – mimoriadne prezenčné zasadnutie rady školy. Mimoriadne zasadnutie 

rady školy bolo plánované na august 2021, no z organizačných dôvodov sa uskutočnilo až 

v septembri 2021. Počet prítomných členov rady školy: 9. 

 

Stretnutie otvoril a všetkých privítal predseda Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11 v Košiciach, Michal Jano, DiS. Po krátkom meškaní členky rady školy predseda rady 

školy skonštatoval, že rada školy je uznášaniaschopná, keďže na zasadnutí bolo prítomných deväť 

členov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy. 

V úvode zasadnutia predseda rady školy oboznámil členov rady školy so zmenami členov 

rady školy s informáciami: 

- dňa 31. júla 2021 bola Ing. Martina Lošoncziová-Vacková delegovaná zástupkyňa 

zriaďovateľa odvolaná, 

- dňa 9. augusta 2021 bola delegovaná ako zástupkyňa zriaďovateľa za člena rady školy RNDr. 

Martina Urbanová, PhD., 

- dňa 1. septembra bol kooptovaním nahradený Pavol Adam Richardom Horváthom, ktorý vo 

voľbách pre zástupcov rodičov žiakov ako ďalší v poradí získal najvyšší počet hlasov. Dcéra 

Pavla Adama, Mária Adamová bola od 1. septembra žiačkou Evanjelickej spojenej školy 

internátnej, Červenica 114, 082 07 Tuhrina. Mária Adamová bola jedinou dcérou Pavla 

Adama, ktorá navštevovala Špeciálnu základnú školu, Rovníková 11, Košice a v súlade so 

Štatútom Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice členstvo v rade 

školy Pavlovi Adamovi zaniká. 

 

V prvom bode programu riaditeľka školy Mgr. Jana Valenčáková oboznámila členov rady 

školy so Školským vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne 

vzdelávanie. Prešla postupne všetky kapitoly dokumentu.  

Michal Jano, DiS oboznámil členov rady školy s Výchovným programom a zároveň upozornil 

členov rady školy, že aj napriek tomu, že Výchovný program je platný do 30. 06. 2025, bude tento 

Výchovný program pravidelne podľa potrieb aktualizovaný. 

Najdôležitejšou zmenu oproti minulému školskému roku je to, že od školského roku 

2021/2022 bude predmet Finančná gramotnosť vyučovaný aj v deviatom ročníku A variantu. RNDr. 

Martin Kotlár, PhD., MBA, LLM, MSc. upozornil riaditeľku školy na rovnaký názov prierezovej 

témy Finančná gramotnosť a predmetu Finančná gramotnosť. 

V diskusii sa členovia rady školy dohodli, že do 10. októbra 2021 sa bude konať ďalšie riadne 

zasadnutie rady školy s týmto programom: 

- vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2020/2021, 

- správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 

2020/2021, 

- informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného procesu 

v školskom roku 2021/2022, 

- koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva roky, 

- návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2022, 

- aktuálne problémy školy. 
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Michal Jano, DiS vyzval členov rady školy k hlasovaniu o uznesení, ktoré dopadlo 

nasledovne: 

Počet členov rady školy:    11 

Počet prítomných členov rady školy:  9 

Za prijatie uznesenia:    9 hlasov 

Proti prijatiu uznesenia:    0 hlasov 

Zdržali sa hlasovania :    0 hlasov 

 

Rada školy pri ŠZŠ Rovníková 11, Košice prerokovala a zobrala na vedomie informácie o: 

- aktualizovanom Školskom vzdelávacom programe a Výchovnom programe, 

- návrhoch na úpravy učebných plánov, skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných 

predmetov a predpokladanom počte žiakov v týchto predmetoch. 

 

 9. september 2021 – z dôvodu prestupu všetkých detí Alžbety Gažiovej navštevujúcich 

tunajšiu školu do Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, Rovníková 11, Košice bolo 

ukončené členstvo Alžbete Gažiovej podľa pravidiel uvedených v Štatúte rady školy pri Špeciálnej 

základnej škole, Rovníková 11, Košice. Alžbetu Gažiovú kooptovaním nahradzuje Marek Oračko, 

ktorý vo voľbách pre zástupcov rodičov žiakov získal ako ďalší v poradí najvyšší počet hlasov. 

 

 10. september 2021 – Marek Oračko sa písomným vyhlásením vzdal členstva v rade školy 

z osobných a pracovných dôvodov. Mareka Oračka kooptovaním nahradil Juraj Mižigár, ktorý vo 

voľbách pre zástupcov rodičov žiakov získal ako ďalší v poradí najvyšší počet hlasov. 

 

 21. október 2021 – 27. október 2021 – Tretie riadne neverejné dištančné zasadnutie rady 

školy. Zasadnutie rady školy sa malo pôvodne uskutočniť do 10. októbra 2021, no z organizačných 

dôvodov sa presunulo o cca 2 týždne. Počet hlasujúcich členov rady školy: 10. 

 

 Program: 

1. Informácie o zmene v zozname členov rady školy – zástupcovia rodičov 

2. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2020/2021 

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

2020/2021 

4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení edukačného 

procesu v školskom roku 2021/2022 

5. Koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na dva roky 

6. Návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2022 

7. Aktuálne problémy školy 

 

Predseda rady školy Michal Jano, DiS 14. októbra 2021 poslal zástupcom pedagogických 

zamestnancov, zástupkyni nepedagogických zamestnancov, zástupcom rodičov a delegovaným 

zástupcom rady školy za zriaďovateľa e-mailom Hlasovací lístok č. 1102021, v ktorom ich požiadal 

o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s neverejnou formou dištančného zasadnutia rady školy, ktoré 

naplánoval na 20. októbra 2021. Zároveň členov rady školy požiadal o vyjadrenie k programu 

neverejného zasadnutia rady školy formou – mám/nemám návrhy na zmenu/doplnenie programu. 

Na základe výsledku hlasovania o neverejnej forme dištančného zasadnutia rady školy, 

s ktorým súhlasila dvojtretinová väčšina všetkých členov rady školy (90,90%) a hlasovania 
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o návrhoch na zmenu/doplnenie programu neverejného dištančného zasadnutia rady školy, v ktorom 

10 z 11 členov hlasovalo odpoveďou „nemám“, Michal Jano, DiS pozval členov rady školy na 

neverejné dištančné zasadnutie rady školy s využitím hlasovacieho lístka dňa 21. októbra 2021.  

Pozvánka, materiály na preštudovanie a hlasovací lístok bol zaslaný predsedom rady školy o deň 

neskôr oproti plánovanému zasadnutiu z dôvodu nekompletnosti všetkým predkladaných materiálov 

k 20. októbru 2021. 

27. októbra 2021 predseda rady školy vyhodnotil doručené hlasovacie lístky (Hlasovací lístok 

č. 2102021) nasledovne: 

- počet doručených hlasovacích lístkov k 27. októbru 2021: 10 

- počet nedoručených hlasovacích lístkov k 27. októbru 2021: 1 

Dištančnej formy neverejného zasadnutia rady školy, ktoré sa konalo formou hlasovacích 

lístkov sa zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy a hlasovanie dopadlo 

nasledovne:  

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí mali pripomienky k jednotlivým bodom programu: 

0 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí nemali pripomienky k jednotlivým bodom 

programu: 10 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí zobrali na vedomie informácie o jednotlivých 

bodoch programu: 8 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí nezobrali na vedomie informácie o jednotlivých 

bodoch programu: 2 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí schvaľujú Návrh plánu činností rady školy na 

kalendárny rok 2022: 10 

- počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí neschvaľujú Návrh plánu činností rady školy na 

kalendárny rok 2022: 0 

 

27. októbra 2021 Michal Jano, DiS pozval hlasujúcich členov rady školy k hlasovaniu formou 

súhlasíte/nesúhlasíte s návrhom na uznesenie v znení: 

 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

 

1. preštudovala a schvaľuje: 

- Návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2022, 

2. preštudovala a berie na vedomie informácie o: 

- predložených informáciách o zmene v zozname členov rady školy zo dňa 9. septembra 

2021 a zo dňa 10. septembra 2021 – zástupcovia rodičov, 

- predloženom Vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2020/2021, 

- predloženej Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

v školskom roku 2020/2021, 

- predloženej Informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení edukačného procesu v školskom roku 2021/2022, 

- predloženom Koncepčnom zámere rozvoja školy rozpracovaného na dva roky 

- predložených aktuálnych problémoch školy. 
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Michal Jano, DiS vyzval členov rady školy k hlasovaniu o uznesení, ktoré dopadlo 

nasledovne: 

 

Počet členov rady školy:    11 

Počet hlasujúcich členov rady školy:  10 

Počet nehlasujúcich členov rady školy:  1  

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:   10 hlasov 

Vyjadrenie nesúhlasu s uznesením:   0 hlasov 

 

Na základe hlasovania o súhlase/nesúhlase s uznesením bol návrh na uznesenie odsúhlasený 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy a považoval sa za platný. 

 

 

Zloženie rady školy k 31. decembru 2021: 

 

Predseda: 

Michal Jano, DiS, zástupca pedagogických zamestnancov 

 

Členovia: 

Mgr. Ildikó Tomičová, zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Ing. Lucia Martinčková, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov 

Richard Horváth, zástupca rodičov 

Silvia Horváthová, zástupkyňa rodičov 

Juraj Mižigár, zástupca rodičov 

Kristína Turtáková, zástupkyňa rodičov 

Ing. Miriam Kicová, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

Jarmila Kliková, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., Msc., delegovaný zástupca zriaďovateľa 

RNDr. Martina Urbanová, PhD, delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

V Košiciach, 11. februára 2022 


