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Zápisnica z neverejného dištančného zasadnutia Rady školy 

pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice 

 

 

Dátum konania: 

7. apríl 2021 – 14. apríl 2021 

 

Dátum spracovania hlasovacích lístkov: 

 7. apríl 2021, 14. apríl 2021, 15. apríl 2021 

 

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 – osobne, v priestoroch ŠZŠ Rovníková 11, Košice – VÚM 

5. Alžbeta Gažiová – osobne, v priestoroch ŠZŠ Rovníková 11, Košice – VÚM 

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. 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 

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  
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Podklady vypracovali: 

1. Výročná správa činností rady školy za kalendárny rok 2019 

- Michal Jano, DiS 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020 

- Ing. Lucia Martinčková 

3. Návrh na počty prijímaných žiakov v školskom roku 2020/2021 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

4. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2019 

- Ing. Lucia Martinčková 

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

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

6. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

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

v školskom roku 2020/2021 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

8. Návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2021 

- Michal Jano, DiS 

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

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

10. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

11. Návrh rozpočtu na rok 2021 

- Ing. Lucia Martinčková 

12. Výročná správa činností rady školy za kalendárny rok 2020 

- Michal Jano, DiS 

13. Aktuálne problémy školy  

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

 

Priebeh: 

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. 
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Michal Jano, DiS 7. apríla v popoludňajších hodinách vyhodnotil hlasovanie nasledovne: 

 

 
1. Súhlasíte/nesúhlasíte s neverejnou formou dištančného 

zasadnutia rady školy, ktoré je plánované na 7. apríla 2021? 

Michal Jano, DiS súhlasím 

Mgr. Ildikó Tomičová súhlasím 

Ing. Lucia Martinčková súhlasím 

Pavol Adam súhlasím 

Alžbeta Gažiová súhlasím 

Silvia Horváthová nehlasovala 

Kristína Turtáková súhlasím 

Ing. Miriam Kicová nehlasovala 

Jarmila Kliková súhlasím 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., 

MBA, LL.M., MSc. 
súhlasím 

Ing. Martina Vacková, PhD., 

MBA 
nehlasovala 

 

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 

- počet odpovedí „Áno/Nie“ k jednotlivým bodom programu sú uvedené v nasledujúcich 

tabuľkách: 

 

 

 

 

 

 

 



4/6 

 

Beriete na vedomie informácie o: Áno Nie 

1. predloženom Návrhu rozpočtu na rok 2020? 

 
9 0 

2. predloženom Návrhu na počty prijímaných žiakov v školskom roku 

2020/2021? 
9 0 

3. predloženej Správe o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny 

rok 2019? 
9 0 

4. predloženom Vyhodnotení koncepčného zámeru rozvoja školy za 

školský rok 2019/2020? 
9 0 

5. predloženom Školskom vzdelávacom programe a Výchovnom 

programe? 
9 0 

6. Pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení edukačného 

procesu v školskom roku 2020/2021? 
9 0 

7. predloženej spolupráci rady školy s rodičmi, miestnymi 

organizáciami, OZ, ...? 
9 0 

8. predložených projektoch, do ktorých je škola zapojená? 

 
9 0 

9. predloženom Návrhu rozpočtu na rok 2021? 

 
9 0 

10. predložených aktuálnych problémoch školy? 

 
9 0 

 

Schvaľujete: Áno Nie 

1. Výročnú správu činností rady školy za kalendárny rok 2019? 

 
9 0 

2. Návrh plánu činností rady školy na kalendárny rok 2021? 

 
9 0 

3. Výročnú správu činností rady školy za kalendárny rok 2020? 

 
9 0 

 

Zhrnutie hlasovania:  

 

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

- áno   9 členov rady školy, 

- nie   0 členov rady školy, 

- nehlasovali  2 členovia rady školy. 

 

V časti „Schvaľujete:“ na 1. – 3. otázku hlasovalo odpoveďou: 

- áno   9 členov rady školy, 

- nie   0 členov rady školy, 

- nehlasovali  2 členovia rady školy. 
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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: 

 1. Súhlasíte/nesúhlasíte s návrhom na uznesenie? 

Michal Jano, DiS súhlasím 

Mgr. Ildikó Tomičová súhlasím 

Ing. Lucia Martinčková súhlasím 

Pavol Adam súhlasím 

Alžbeta Gažiová súhlasím 

Silvia Horváthová nehlasovala 

Kristína Turtáková súhlasím 

Ing. Miriam Kicová nehlasovala 

Jarmila Kliková súhlasím 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., 

MBA, LL.M., MSc. 
súhlasím 

Ing. Martina Vacková, PhD., 

MBA 
súhlasím 

 

Zhrnutie hlasovania o návrhu na uznesenie: 

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 
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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, 15. apríla 2021 


