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Zápisnica z dištančného zasadnutia Rady školy 

pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice 

 

 

Dátum konania: 

15. december 2020 – 18. december 2020 

 

Dátum spracovania hlasovacích lístkov: 

 16. december 2020, 17. december 2020 

 

Spôsob doručenia podkladov: 

1. Michal Jano, DiS – predkladateľ 

2. Mgr. Ildikó Tomičová – e-mailom na adresu: ika.tomicova@gmail.com 

3. Ing. Lucia Martinčková – e-mailom na adresu: martinckova.lucia@gmail.com 

4. Silvia Horváthová – nedoručené 

5. Alžbeta Gažiová – nedoručené 

6. Kristína Turtáková – osobne, v priestoroch ŠZŠ Rovníková 11, Košice – VÚM 

7. Pavol Adam – osobne, v priestoroch ŠZŠ Rovníková 11, Košice – VÚM 

8. Jarmila Kliková – e-mailom na adresu: jarmila.klikova@minv.sk 

9. Ing. Martina Vacková, PhD., MBA – e-mailom na adresu: martina.vackova@minv.sk 

10. Ing. Miriam Kicová – e-mailom na adresu: miriam.kicova@minv.sk 

11. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. – e-mailom na adresu: 

martin.kotlar@minv.sk 

 

Program: 

1. Návrh na Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice, 

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

2019/2020. 

 

Priebeh: 

Predseda rady školy Michal Jano, DiS 15. decembra 2020 preštudoval Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2019/2020, ktorá mu bola 

doručená e-mailom od riaditeľky školy Mgr. Jany Valenčákovej a doplnil ju k podkladom na 

dištančné zasadnutie rady školy spolu s návrhon na Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice.  

 Predseda rady školy, Michal Jano, DiS 15. decembra 2020 zaslal e-mailom podklady k bodom 

programu dištančného zasadnutia rady školy zástupkyni pedagogických zamestnancov – Mgr. Ildikó 

Tomičovej, zástupkyni nepedagogických zamestnancov – Mgr. Lucii Martinčkovej a delegovaným 

zástupcom zriaďovateľa – Jarmile Klikovej, Ing. Martine Vackovej, PhD., MBA, Ing. Miriam 

Kicovej a RNDr. Martinovi Kotlárovi, PhD., MBA, LL.M., MSc. 

 Zástupcovia rodičov – Kristína Turtáková a Pavol Adam po telefonickom rozhovore a po 

doručení pozvánok na dištančné zasadnutie rady školy  prejavili záujem o účasť na dištančnom 

zasadnutí rady školy formou osobného doručenia podkladov dištančnému zasadnutiu rady školy 
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v priestoroch ŠZŠ Rovníková 11, Košice vo Viacúčelovej miestnosti rešpektujúc hygienické 

opatrenia v čase pandémie ochorenia COVID-19. S Alžbetou Gažiovou sa predsedovi rady školy aj 

napriek opakovaným pokusom nepodarilo skontaktovať. Silvia Horváthová v telefonickom 

rozhovore oznámila predsedovi rady školy, že je toho času PN a nemôže sa zúčastniť dištančného 

zasadnutia rady školy. 

Kristína Turtáková a Pavol Adam 16. decembra 2020 preštudovali podklady k dištančnému 

zasadnutiu rady školy svojim podpisom potvrdili, že mali dostatok času na preštudovanie všetkých 

materiálov k dištančnému zasadnutiu rady školy. Následne boli vyzvaní na hlasovanie formou 

hlasovacieho lístka pre písomné hlasovanie.  

16. decembra 2020 boli predsedovi rady školy doručené hlasovacie lístky osobne 

od Mgr. Ildikó Tomičovej a Mgr. Lucii Martinčkovej a zároveň mu boli e-mailom doručené 

hlasovacie lístky od Jarmily Klikovej, Ing. Martiny Vackovej, PhD., MBA a RNDr. Martina Koltára, 

PhD., MBA, LL.M., MSc.  

16. decembra 2020 Michal Jano, DiS, Mgr. Ildikó Tomičová a Ing. Lucia Martinčková 

vyhodnotili hlasovanie členov rady školy nasledovne: 

 

 

1. Súhlasíte so schválením 

predkladaného Štatútu rady školy 

pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice na funkčné 

obdobie 2020 – 2024? 

2. Beriete na vedomie predkladanú 

Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti a jej výsledkoch a 

podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 

2019/2020 za Špeciálnu základnú 

školu, Rovníková 11, Košice? 

Michal Jano, DiS Áno Áno 

Mgr. Ildikó Tomičová Áno Áno 

Ing. Lucia Martinčková Áno Áno 

Pavol Adam Áno Áno 

Alžbeta Gažiová nehlasovala nehlasovala 

Silvia Horváthová nehlasovala nehlasovala 

Kristína Turtáková Áno Áno 

Ing. Miriam Kicová nehlasovala nehlasovala 

Jarmila Kliková Áno Áno 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., 

MBA, LL.M., MSc. 
Áno Áno 

Ing. Martina Vacková, PhD., 

MBA 
Áno Áno 

 

Zhrnutie hlasovania:  

 Na otázku č. 1: „Súhlasíte so schválením predkladaného Štatútu rady školy pri Špeciálnej 

základnej škole, Rovníková 11, Košice na funkčné obdobie 2020 – 2024?“ odpovedalo 8 členov rady 

školy vyznačením odpovede „Áno“ a 0 členov rady školy vyznačením odpovede „Nie“. 

 Na otázku č. 2: „Beriete na vedomie predkladanú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti 

a jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia na školský rok 2019/2020 za Špeciálnu 

základnú školu, Rovníková 11, Košice?“ odpovedalo 8 členov rady školy vyznačením odpovede 

„Áno“ a 0 členov rady školy vyznačením odpovede „Nie“. 
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Na základe výsledkov hlasovania predseda rady školy 16. decembra 2020 v ďalšom kroku 

priebehu dištančného zasadnutia rady školy vyzval členov rady školy, ktorí sa zúčastnili hlasovania 

formou hlasovacieho lístka o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s návrhom uznesenia formou 

hlasovacieho lístka: 

 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice: 

1. preštudovala a schvaľuje: 

- Štatút rady školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice, 

2. preštudovala a berie na vedomie informácie o: 

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

a školského zariadenia za školský rok 2019/2020. 

 

 Termín na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu bol stanovený na 18. decembra 2020. Po prijatí 

všetkých hlasovacích lístkov, predseda rady školy tieto hlasovacie lístky vyhodnotil spolu s členkami 

rady školy –  Mgr. Ildikó Tomičovou a Mgr. Luciou Martinčkovou nasledovne: 

 

Hlasovanie za prijatie uznesenia: 

Počet členov rady školy:    11 

Počet hlasujúcich členov rady školy:  8 

Počet nehlasujúcich členov rady školy:  3  

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:   8 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 považuje sa za platný. 

 

 

 

 

Zapísala:    Mgr. Ildikó Tomičová 

 

 

 

Overila:   Ing. Lucia Martinčková 

 

 

 

Predseda rady školy:  Michal Jano, DiS 

 

 

V Košiciach, 17. decembra 2020 

 


