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Výročná správa o činnosti Rady školy pri Základnej škole 

s materskou školou, Hlavná 267, 076 12 Kuzmice za 

kalendárny rok 2020 

  
  
  
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 267, 076 12 Kuzmice je zriadená 

podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v 

rámci školy,  pri ktorom je zriadená.  

  

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 

verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, 

posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení z pohľadu školskej 

problematiky. Žiadny kontrolný orgán nemá v kompetencii kontrolovať činnosť rady školy.  

  

  

Rada školy v roku 2020 pracovala v zložení:  

  

1. Tomáš Baran -  delegovaný zástupca zriaďovateľa  

2. PaedDr. Matúš Bašista – zvolený zástupca pedagogických zamestnancov nový člen rady 

školy namiesto Mgr. Zuzany Vaškovej z dôvodu zániku funkcie predsedníčky rady školy 

3. Ing. Štefan Gizela -  delegovaný zástupca zriaďovateľa  

4. Vladimír Klima – delegovaný zástupca zriaďovateľa   

5. Melánia Maďoranová – zvolený zástupca rodičov                                                      ..  

6. Mgr. Alena Makovcová – zvolený zástupca pedagogických zamestnancov                                              

7. Mikuláš Maťaš - zvolený zástupca rodičov  

8. Lukáš Pástor – delegovaný zástupca zriaďovateľa                                                         

9. Mária Takáčová – zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov                                                         

10.  Ing. Lucia Lukáčová – zvolený zástupca rodičov                                         

11. Ing. Marek Závodský – zvolený zástupca rodičov                                                 

  

  

 

 

 

 

 



Rada školy mala v kalendárnom roku 2020 - 2  zasadnutia z dôvodu mimoriadnej 

pandemickej situácie COVID -19. 

  

1.1. zasadnutie rady školy sa konalo prezenčnou formou 22. januára 2020.  

  

Prvého zasadnutia RŠ   

 

 

 Program zasadnutia rady školy otvorila predsedníčka RŠ Mgr. Zuzana Vašková.  

 

 Oboznámila s novým  členom rady školy. Namiesto p. L. Tomkovej sa novou členkou rady 

stala Ing. Lucia Lukáčová 

 

 Predniesla program zasadnutia, ktorý bol radou školy jednohlasne schválený.  

 

 Riaditeľka školy Mgr. Jozefína Martončíková podala správu o financovaní a vynaložených 

finančných prostriedkoch v roku 2019 a zároveň informovala prítomných o predpokladaných 

výdavkoch na rok 2020 „Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2018  a 

oboznámenie členov rady „   s rozpočtom na rok 2019 - riaditeľka školy Mgr.  

 

 Predsedníčka rady školy Mgr. Zuzana Vašková  priblížila aktivity a akcie ktoré boli 

realizované od začiatku školského roka : Biela Pastelka, Svetový deň vďačnosti, Robot Róbert 

v 1.A, Európsky deň jazykov, VII. ročník týždňa Hovoríme o jedle- zážitkové učenie, Divadlo 

Babadlo – Sen jedného duba, Škola na hokeji, Milión detí sa modlí ruženec,  

Testovanie pohybových predpokladov žiakov, Bambo v škôlke a škole, Mikuláš zavítal do 

našej školy a materskej školy, Červená čiapočka DJZ Prešov, Vianočné pečenie medovníkov, 

Vianočná burza, Vianočná akadémia. Projekty : Cesta na trh práce, Romska inklúzia, 

Úspešnejší Ž V ZŠ, Testovanie 5. roč. – 75% úspešnosť 

 

Mgr. Alena Makovcová zhodnotila spoluprácu Základnej školy s Materskou školou    

a rodičovskou radou za prvý polrok školského roka 2019 /2020.  

 návšteva predškolákov v ZŠ príležitosti Európskeho dňa jazykov , 

 návšteva prvákov s pani učiteľkou M. Maťašovou v MŠ 

 návšteva predškolákov v ZŠ divadlo Babadlo – „Sen jedného duba“ 

 v rámci pobytu vonku v jesenných mesiacoch deti MŠ využili Dopravné ihrisko 

pri ZŠ.   

 

 

 Predsedníčka rodičovského združenia Ing. Lukáčová Lucia vyzvala o príspevok 2% 

z dane. Priblížila využitie týchto prostriedkov na nákup pomôcok pre budúcich prvákov, 

preplácanie cestovného na súťaže, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, exkurzie, vybavenie 

školy, príspevky na rôzne akcie školy a iné. 

 

 

 

 



 Jednotlivý členovia rady školy predniesli svoje návrhy a pripomienky. 

 Do diskusie sa zapojili viacerí prítomní, diskutovalo sa o priebehu lyžiarskeho, 

plaveckého výcviku a o možných budúcich projektoch a aktivitách školy. 

 Vedúca školskej jedálne Mária Takáčová poukázala na problémy s úhradou 

mesačného paušálneho príspevku na réžie. 

 Pán Vladimír Klíma opísal frekvenciu a v ranných hodinách pri budove základnej 

školy, prístupovú cestu a auta na chodníku pri škole.  

 Mgr. Alena Makovcová navrhla úpravu a zveľadenie areálu MŠ. 

 

 

UZNESENIE z 1. zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kuzmice   

 

Rada školy berie na vedomie  

 

1. Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 

2020 

2. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy  

3. Vyhodnotenie spolupráce základnej školy s materskou školou  a rodičovskej rady  

  

 

2. zasadnutie rady školy 26.10.2020 sa realizovalo dištančnou formou na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v čase COVID - 19  

 

Podklady na rokovanie „per rollam“ ( obežník) boli zaslané elektronickou poštou-emailom dňa 

26.10.2020 všetkým členom rady školy, t. j. 11. K predmetu rokovania sa v stanovenej lehote 

do 30.10.2020 vyjadrilo 9 členov . Na základe uvedených skutočností sa rokovanie rady školy 

považuje za uznášania schopné. Všetci členovia vyjadrili súhlasné stanovisko s plánom 

činností a zasadnutí rady školy na  školský rok  2020/2021. Návrh rozhodnutia ( stanoviska) 

od členov rady školy tvorí súčasť zápisnice. Rokovací materiál sa pripája k zápisnici. 

 

 Členovia rady školy boli oboznámení s novým členom rady školy za pedagogických 

zamestnancov PaedDr. Matúšom Bašistom 

 Mali možnosť si prečítať „Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch 

za školský rok 2019/2020“ 

 Prostredníctvom elektronickej pošty im bol predložený  na posúdenie a schválenie 

„Návrh plánu činností a zasadnutí rady školy na školský rok 2020/2021“  

  

 

Vyjadrenia, pripomienky a návrhy jednotlivých členov rady školy: 

  

 

Melánia Maďoranová :  

 

 Zo strany rodičov je veľa sťažností na dištančné a online vzdelávanie. Nie sú 

akceptované technické problémy. Mnohí rodičia neovládajú prácu s počítačom, 

nevedia teda odkontrolovať odoslanie zadaných úloh a problém sa týka rovnako 

žiakov.  



 

 

Ing. Lucia Lukáčová: 

  

 platené desiaty pre žiakov základnej školy, ktoré by pripravovala kuchyňa v rámci 

prípravy desiaty pre materskú školu 

 vybaviť každú triedu na prvom stupni uzamykateľnou skriňou kde by si mohli dať veci 

na telesnú výchovu, výtvarnú výchovu a knihy ktoré nemusia nosiť domov 

 možnosť odsúhlasovania ospravedlnenie aj cez Edupage 

 dávať všetky domáce úlohy z každého predmetu na Edupage bez ohľadu na toči má 

dieťa dištančné vzdelávania alebo chodí normálne do školy 

 zriadiť krúžok – konverzácie v cudzom jazyku 

 zabezpečiť letnú prevádzku školy formou denného tábora 

 

 

Tomáš Baran : 

 

 chcel by som , aby členovia rady mohli vidieť hlasovacie lístky pri voľbe člena do rady 

školy, voleného za pedagógov 

 dôvod výmeny triednych učiteľov na 1. stupni, kto o tom rozhoduje a či je to korektné 

riešenie voči týmto učiteľom 

 škola by mala zabezpečiť ochranné pomôcky pre deti na hodinu informatiky 

 bolo by dobré zvážiť, koľko kg nosia deti každodenné na chrbte, či je to ozaj nutné, 

nakoľko niektoré knihy by si deti mohli nechávať aj v triede alebo v skrinke 

 

 

Uznesenie z rokovania „per rollam“ Rady školy pri ZŠ s MŠ, Hlavná 267, Kuzmice 07612, 

konaného dňa       

                          30.10.2020  

Rada školy berie na vedomie 
 

1. Predstavenie nového člena rady školy za pedagogických zamestnancov,  

2. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školsky rok 2019/2020 

3. Plán činností a zasadnutí rady školy na školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

  Kuzmice 31. marca 2021                                              

                                                                                                             Podpredsedníčka RŠ  

Mgr. Alena Makovcová 



 

 

 


