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Zápisnica z neverejného dištančného zasadnutia 

Rady školy pri Špeciálnej základnej škole, 

Rovníková 11, Košice 

 

 

Dátum konania: 

20. október 2022 – 27. október 2022 

 

Dátum spracovania hlasovacích lístkov: 

 20. október 2022, 27. október 2022, 28. október 2022 

 

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. Richard Horváth – e-mailom na adresu: risohorvarh83@gmail.com 

5. Silvia Horváthová – e-mailom na adresu: rado.h4892@gmail.com 

6. Juraj Mižigár – emailom na adresu: jurajmizigar8@gmail.com 

7. Kristína Turtáková – e-mailom na adresu: adkoturtak@gmail.com 

8. Ing. Miriam Kicová – e-mailom na adresu: miriam.kicova@russ-ke.sk 

9. Jarmila Kliková – e-mailom na adresu: jarmila.klikova@russ-ke.sk 

10. RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. – e-mailom na adresu: martin.kotlar@russ-

ke.sk 

11. RNDr. Martina Urbanová, PhD. – e-mailom na adresu: martina.urbanova@russ-ke.sk 

 

Navrhovaný program: 

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2021 

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

predmetov a predpokladaný počet žiakov v týchto predmetoch 

3. Prerokovanie aktualizovaného Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu 

a informácia o ich prejednaní na pedagogickej rade školy 

4. Návrh na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried v šk. r. 2022/2023 

5. Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2021/2022 

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

2021/2022 

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

procesu v školskom roku 2022/2023 

8. Návrh plánu zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2023 

9. Aktuálne problémy školy 

 

Prerokovaný program: 

 

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2021 

2. Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2021/2022 
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3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 

2021/2022 

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

procesu v školskom roku 2022/2023 

5. Návrh plánu zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2023 

6. Aktuálne problémy školy 

 

Podklady vypracovali: 

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2021 

- Ing. Lucia Martinčková, hospodárka školy 

2. Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2021/2022 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

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

2021/2022 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

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

procesu v školskom roku 2022/2023 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

5. Návrh plánu zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2023 

- Michal Jano, DiS, predseda rady školy 

6. Aktuálne problémy školy 

- Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka školy 

 

Priebeh: 

Predseda rady školy Michal Jano, DiS 13. októbra 2022 poslal zástupcom pedagogických 

zamestnancov, zástupkyni nepedagogických zamestnancov, zástupcom rodičov a delegovaným 

zástupcom rady školy za zriaďovateľa e-mailom Hlasovací lístok č. 1102022, v ktorom ich požiadal 

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

naplánoval na obdobie od 20. októbra 2022 do 27. októbra 2022. Zároveň členov rady školy požiadal 

o vyjadrenie k programu neverejného zasadnutia rady školy formou – mám/nemám návrhy na 

zmenu/doplnenie programu. 

 

20. októbra 2022 predseda rady školy vyhodnotil doručené hlasovacie lístky (Hlasovací lístok 

č. 110022) nasledovne: 

• počet členov rady školy: 11 

• počet odoslaných (vrátane mňa) hlasovacích lístkov: 11 

• počet doručených a spracovaných hlasovacích lístkov k 20. októbru 2022, do 10:00: 8 

• počet nedoručených hlasovacích lístkov k 20. októbru 2022, do 10:00: 3 
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1. Súhlasíte/nesúhlasíte s neverejnou 

formou dištančného zasadnutia rady školy, 

ktoré je plánované na obdobie od 20. 

októbra 2022 do 27. októbra 2022? 

Michal Jano, DiS súhlasím 

Mgr. Ildikó Tomičová súhlasím 

Ing. Lucia Martinčková súhlasím 

Richard Horváth súhlasím 

Silvia Horváthová súhlasím 

Juraj Mižigár nehlasoval 

Kristína Turtáková nehlasovala 

Ing. Miriam Kicová nehlasovala 

Jarmila Kliková súhlasím 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. súhlasím 

RNDr. Martina Urbanová, PhD. súhlasím 

 

 

 

2. Máte/nemáte návrhy na zmenu/doplnenie 

k programu neverejného dištančného 

zasadnutia rady školy? 

Michal Jano, DiS mám 

Mgr. Ildikó Tomičová nemám 

Ing. Lucia Martinčková nemám 

Richard Horváth nemám 

Silvia Horváthová nemám 

Juraj Mižigár nehlasoval 

Kristína Turtáková nehlasovala 

Ing. Miriam Kicová nehlasovala 

Jarmila Kliková nemám 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. nemám 

RNDr. Martina Urbanová, PhD. nemám 

 

• počet členov rady školy: 11 

• počet doručených hlasovacích lístkov k 20. októbru 2022, do 10:00: 8 

• počet nedoručených hlasovacích lístkov k 20. októbru 2022, do 10:00: 3 

• počet hlasovacích lístkov s odpoveďou „súhlasím“ na prvú otázku „Súhlasíte/nesúhlasíte s 

neverejnou formou dištančného zasadnutia rady školy, ktoré je plánované na obdobie od 20. 

októbra 2022 do 27. októbra 2022?“: 8 

• počet hlasovacích lístkov s odpoveďou „nesúhlasím“ na prvú otázku „Súhlasíte/nesúhlasíte 

s neverejnou formou dištančného zasadnutia rady školy, ktoré je plánované na obdobie od 20. 

októbra 2022 do 27. októbra 2022?“: 0 

• počet hlasovacích lístkov s odpoveďou „nám“ na druhú otázku „Máte/nemáte návrhy na 

zmenu/doplnenie k programu neverejného dištančného zasadnutia rady školy?“: 1 
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• počet hlasovacích lístkov s odpoveďou „nemám“ na druhú otázku „Máte/nemáte návrhy na 

zmenu/doplnenie k programu neverejného dištančného zasadnutia rady školy?“: 7  

 

Predseda rady školy konštatoval, že s neverejnou formou dištančného zasadnutia rady školy 

súhlasí dvojtretinová väčšina všetkých členov rady školy, čo je podmienkou na konanie dištančného 

neverejného zasadnutia rady školy. Podmienka na konanie bola splnená. 

Predseda rady školy v hlasovaní vzniesol pripomienku k 2., 3. a 4. bodu programu 

neverejného dištančného zasadnutia rady školy z Hlasovacieho lístka č. 1102022. Tieto body 

programu ako neaktuálne z pôvodného programu neverejného dištančného zasadnutia rady školy 

zrušil a nehlasovalo sa o nich. 

Michal Jano, DiS pozval členov rady školy na neverejné dištančné zasadnutie rady školy 

s využitím hlasovacieho lístka dňa 24. októbra 2022. Zároveň sa ospravedlnil za neskoré zaslanie 

podkladov k preštudovaniu. V prílohe e-mailu predseda rady školy zaslal členom rady školy spolu 

s podkladmi na preštudovanie aj Hlasovací lístok č. 2102022. Podklady  a hlasovací lístok zaslaný 

dňa 24. októbra 2022 však nekorešpondovali so schváleným programom, preto dňa 25. októbra 2022 

zaslal správny Hlasovací lístok č. 2102022 a aktuálne podklady k preštudovaniu.  

 

27. októbra 2022 predseda rady školy vyhodnotil doručené hlasovacie lístky (Hlasovací lístok 

č. 210022) nasledovne: 

• počet členov rady školy: 11 

• počet odoslaných (vrátane mňa) hlasovacích lístkov: 11 

• počet doručených a spracovaných hlasovacích lístkov k 27. októbru 2022, do 10:00: 7 

• počet nedoručených hlasovacích lístkov k 27. októbru 2022, do 10:00: 4 

 

prehľad počtu odpovedí na otázky v časti „Máte/nemáte pripomienky k zaslaným materiálom 

k jednotlivým bodom programu?“ z Hlasovacieho lístka 2102022: 

Máte/nemáte pripomienky k zaslaným materiálom k jednotlivým 

bodom programu? 

Mám* Nemám 

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 

2021 

0 7 

2. Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja školy za školský 

rok 2021/2022 

0 7 

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy v školskom roku 2021/2022 

0 7 

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

edukačného procesu v školskom roku 2022/2023 

0 7 

5. Návrh plánu zasadnutí rady školy na kalendárny rok 2023 

 

0 7 

6. Aktuálne problémy školy 

 

0 7 
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prehľad počtu odpovedí na otázky v časti „Beriete na vedomie informácie o“ z Hlasovacieho lístka 

č. 2102022: 

Beriete na vedomie informácie o  Áno Nie 

1. Správe o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 

2021? 

7 0 

2. vyhodnotenom Koncepčnom zámere rozvoja školy za školský 

rok 2021/2022? 

7 0 

3. Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy v školskom roku 2021/2022? 

7 0 

4. pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení edukačného procesu v školskom roku 2022/2023? 

7 0 

5. aktuálnych problémoch školy? 

 

7 0 

 

prehľad počtu odpovedí na otázku v časti: „Schvaľujete“ z Hlasovacieho lístka č. 2102022 

Schvaľujete  Áno Nie 

1. Návrh plánu zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2023? 

 

7 0 

 

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: 7 

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

bodoch programu: 7 

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

bodoch programu: 0 

• počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí schválili predložený návrh plánu zasadnutí rady 

školy v kalendárnom roku 2023: 7 

• počet hlasujúcich členov rady školy, ktorí neschválili predložený návrh plánu zasadnutí rady 

školy v kalendárnom roku 2023: 0 

 

27. mája 2022 Michal Jano, DiS pozval členov rady školy k hlasovaniu formou hlasovacieho 

lístka (Hlasovací lístok č. 3102022), v ktorom mohli členovia rady školy vyjadriť svoj 

súhlas/nesúhlas s návrhom na uznesenie v znení: 

 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole, Rovníková 11, Košice 

 

1. preštudovala a schvaľuje: 

a) Návrh plánu zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2023; 
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2. preštudovala a berie na vedomie informácie o: 

a) Správe o výsledkoch hospodárenia školy za kalendárny rok 2021, 

b) vyhodnotenom Koncepčnom zámere rozvoja školy za školský rok 2021/2022, 

c) Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom 

roku 2021/2022, 

d) pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení edukačného 

procesu v školskom roku 2022/2023, 

e) aktuálnych problémoch školy. 

 

28. októbra 2022 predseda rady školy vyhodnotil doručené hlasovacie lístky (Hlasovací lístok 

č. 310022) nasledovne: 

• počet členov rady školy: 11 

• počet odoslaných (vrátane mňa) hlasovacích lístkov: 11 

• počet doručených a spracovaných hlasovacích lístkov k 28. októbru 2022, do 10:00: 6 

• počet nedoručených hlasovacích lístkov k 28. októbru 2022, do 10:00: 5 

 

 
1. Súhlasíte/nesúhlasíte s návrhom na 

uznesenie? 

Michal Jano, DiS súhlasím 

Mgr. Ildikó Tomičová súhlasím 

Ing. Lucia Martinčková súhlasím 

Richard Horváth nehlasoval 

Silvia Horváthová nehlasovala 

Juraj Mižigár nehlasoval 

Kristína Turtáková nehlasovala 

Ing. Miriam Kicová nehlasovala 

Jarmila Kliková súhlasím 

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LL.M., MSc. súhlasím 

RNDr. Martina Urbanová, PhD. súhlasím 

 

Zhrnutie hlasovania o návrhu na uznesenie: 

Počet členov rady školy:    11 

Počet hlasujúcich členov rady školy:  6 

Počet nehlasujúcich členov rady školy:  5  

Vyjadrenie súhlasu s uznesením:   6 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. 

 

 Podklady zaslané k preštudovaniu členom rady školy tvoria prílohy tejto zápisnice. 

 

 

 

 

Predseda rady školy:  Michal Jano, DiS 

V Košiciach, 28. októbra 2022 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1a – Komentár k správe o hospodárení 

Príloha č. 1b – Výkaz k správe o hospodárení za rok 2021 

Príloha č. 2 – Vyhodnotenie konc. zám. 2021-2022 

Príloha č. 3 – Správa o VVČ 2021-2022 

Príloha č. 4 – Informácia o PO a MT zabezpeč. EP v 2022-2023 

Príloha č. 5 – Návrh plánu zasadnutí RŠ 

Príloha č. 6a – Aktuálne problémy školy 

Príloha č. 6b – Aktuálne problémy školy 


