
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

 dňa 18. 3. 2019 
 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Mária Janičová, Mgr. Agáta Andraščíková, Mgr. Mária  Berdisová, 

Alžbeta Križalkovičová, Lenka Michaleková, Matej Križalkovič, Mgr. Lucia Hovančíková,  

Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Stanislav Angelovič, Marianna Kopnická 

 

Neprítomní členovia RŠ:  Ing. Peter Sabol 

Prítomní hostia: Mgr. Stanislav Holovač 

Program: 

1. Úvod 

2. Rozpočet školy 

3. Realizácia projektov 

4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018 

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Mária Janičová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny 

skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ. Predstavila nových  členov z rady poslancov, ktorých  zvolilo 

Obecné zastupiteľstvo v Toryse na svojom 2. zasadnutí  dňa 24. 1. 2019. Ďalej predsedníčka 

oboznámila prítomných s programom zasadnutia a odovzdala slovo pánovi riaditeľovi  

Mgr. Stanislavovi Holovačovi. 

K bodu 2: 

Riaditeľ školy oboznámil členov rady školy s rozpočtom školy na šk. r. 2018/2019. Poukázal 

na   celkový rozpočet a jednotlivé výdavky  na MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ. Odpovedal na otázku 

ohľadom navýšenia rozpočtu na školskú jedáleň. Vysvetlil, že  rozpočet školskej jedálne je 

navýšený o príjmy za stravu od stravníkov, a výdavky sú navýšené o úhradu faktúr za potraviny. 

Rozpočet na rok 2019 bude upravený podľa počtu žiakov. Rozpočet bol prerokovaný a schválený 

Obecným zastupiteľstvom.  

K bodu 3: 

V rámci realizácie projektov na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 

inkluzívnosti vzdelávania „V základnej škole úspešnejší II.“ škola predložila projekt pre vytvorenie 



dvoch pracovných miest. Riaditeľ vysvetlil, že sa jedná o miesto pedagogického asistenta 

a školského pedagóga. Realizácia tohto projektu /v prípade jeho schválenia/ je od 1.9.2019 do 

31.8. 2022. 

Na základe počtu stravníkov škola príjme cez úrad práce, sociálnych veci a rodiny a cez operačný 

program Ľudské zdroje – Zámer organizovania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby od 

1.4.2019 dve pomocné pracovné sily do ŠJ. 

V rámci projektu „Cesta na trh práce 2“  škola vytvorila a prijala pomocnú vychovávateľku do MŠ k 

žiakom z marginalizovanej rómskej komunity vo veku 3-6 rokov, ktorí disponujú  veľmi slabými 

komunikačnými schopnosťami v materinskom jazyku.   

 

K bodu 4: 

Riaditeľ školy predniesol  členom  rady školy správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za 

rok 2018 a oboznámil ich s čerpaním finančných prostriedkov za uplynulý kalendárny rok ( viď. 

príloha ). 

 

K bodu 5: 

V diskusii sa členovia rady školy informovali o prebiehajúcej rekonštrukcii v školskej jedálni. 

Riaditeľ ich oboznámil, že sa uskutoční rozsiahla rekonštrukcia a vymenia sa jednotlivé prístroje, 

ktoré nielen uľahčia prácu, ale nahradia aj pracovnú silu. Pán Angelovič sa informoval, či by v rámci 

projektov nemohla byť prijatá sila z obce Torysa. Pán riaditeľ reaguje, že  daní uchádzači musia 

spĺňať kvalifikačné predpoklady a prejsť výberovým konaním, ktoré sa na dané pozície uskutočnia. 

Pán Ištoňa mal otázku, či sa navýši počet žiakov v MŠ. Riaditeľ odpovedá, že počet žiakov v MŠ by 

mal byť nezmenený. Konečný stav bude známy až  po zápise žiakov. Vysvetlil problematiku 

ohľadom stravovania žiakov v šk. roku 2019/2020. V rámci diskusie riaditeľ školy predostrel návrh 

ohľadom založenia Občianskeho združenia ZRPŠ. Poukázal na možnosť  venovať 2% z dani a na 

výhody plynúce zo založenia danej organizácie.  Členovia rady školy tento návrh hodnotili kladne. 

K bodu 6: 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení: 

Rada školy berie na vedomie: 

- Rozpočet školy 

- Realizáciu a zapojenie sa do projektov  

- Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018 

 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 V Toryse 18. 3. 2019                                              Zapísala: Mgr. Agáta Andraščíková 


