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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady školy 

pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice 
 

 

Dátum:   7. september 2021 

 

Miesto konania:  ŠZŠ Rovníková 11, Košice 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Neprítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

 

1. Prerokovanie aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu, 

2. návrh na úpravy učebných plánov, skladba vyučovacích voliteľných a nepovinných 

predmetov a predpokladaný počet žiakov v týchto predmetoch. 

 

Priebeh: 

 

1. Otvorenie 

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 nasledovne: 

- 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 je 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. 
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2. Prerokovanie aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu 

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. 

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím a Výchovný program tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

3. Návrh na úpravy učebných plánov, skladba vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov 

a predpokladaný počet žiakov v týchto predmetoch 

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. 

Obsahy vzdelávania pre predmet Finančná gramotnosť (5. – 9. ročník A variantu) tvoria 

prílohu tejto zápisnice 

 

4. Rôzne a diskusia, 

 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. 

 

5. Uznesenie 

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

1. prerokovala a berie 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. 

 

Hlasovanie za prijatie uznesenia: 

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 
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6. Záver 

Na záver Michal Jano všetkým prítomným poďakoval a ukončil stretnutie. 

 

 

Zapísala:    Mgr. Ildikó Tomičová 

 

 

Overil:   Ing. Lucia Martinčková 

 

 

Predseda rady školy:  Michal Jano, DiS 

 

V Košiciach, 8. septembra 2021 

 

Prílohy: 

1 – Prezenčná listina 

2a – Titulný list 

2b – ŠkVP 

2c – FIG 5., 6., 7., 8., 9. ročník - A variant obsah, TVVP 

3a – Výchovný program 

3b – Obsah a výstup výchovy 

3c – Swot analýza 

3d – Výchovné osnovy 


