
Zápisnica 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ v Malej Ide 

dňa 07.03.2019 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
1. Vyhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. roku   2018/2019 
2. Vyhodnotenie mimoškolských aktivít v 1. polroku šk. roku 2018/2019 
3. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. polroku šk. roku 2018/2019 
4. Informácie o krúžkovej činnosti 
5. Správa o hospodárení v r.2018 
6. Aktuálne problémy školy 
7. Správa o činnosti rady školy  
8. Voľby riaditeľa školy – základné informácie, príprava 
9. Diskusia, uznesenie, záver 
 
Priebeh rokovania: 
 
     Zasadnutie otvorila a všetkých privítala predsedníčka RŠ PaedDr. Beáta Kseňáková 
a zároveň ich oboznámila s programom rokovania.  
 
 Kontrola znesení : 
 
     Uznesenie č.19/2018: Rada školy ukladá pani riaditeľke zriadenie samostatnej záložky  
Rada  školy na aktuálnej stránke školy do decembra 2018  - termín dodržaný. Rada školy 
má vlastnú záložku na stránke školy.  
Pani riaditeľka  K. Vojkovská     v zmysle zákona o ochrane osobných údajov dala podpísať 
všetkým členom rady súhlas so spracovaním osobných údajov,  ktoré súvisia  
s dokumentmi Rady školy. 
 
 
K bodu 1:  
     Pani riaditeľka RNDr. Katarína Vojkovská zhodnotila  výchovno-vzdelávacie výsledky za 
 I. polrok šk. roku 2018/2019. Prítomní vzali na vedomie  výsledky prospechu a správania 
ako aj  udelenie výchovných opatrení v prvom polroku. (Príloha č.1) 
V druhom polroku čaká deviatakov TESTOVANIE 9, na ktoré sa žiaci pripravujú v rámci 
hodín MAT a SJL.  
 
K bodu 2:  
    Pani riaditeľka školy oboznámila členov rady školy s mimoškolskými  aktivitami  za I. 
polrok šk. roku 2018/2019. Na webovej stránke základnej školy https://zsmida.edupage.org/ 
sú priebežne poskytované informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách školy. 
 (Príloha č. 2)   
 
 
K bodu 3: 
     Pani riaditeľka podala informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. 
polroku šk. roku 2018/2019.  



Projekt na novú učebňu  BIOCHĚMIE a DIELNE – hodnota 105 000 €  - úspešný, bude sa 
realizovať v priestoroch dielne a učebne fyziky a chémie.  
Projekt - SEPSA - škola získala 2500 €  - využitie financií na IKT, športovú činnosť a tvorivé 
dielne.  
Realizuje sa projekt  Podpora inkluzívneho vzdelávania - škola posilnená o 2 asistentky, 
špeciálneho pedagóga a školského psychológa. 
Úspešný bol aj projekt na rozvoj gramotností - čitateľskej, finančnej a matematickej -    
- 149 000 € .  
/8 učiteľov - krúžky, školenia, pomôcky/ - začiatok máj 2019. 
 
K bodu 4:  
    Pani riaditeľka podala informácie o krúžkovej činnosti v I. polroku šk. roku 2018/19.  Škola 
ponúka žiakom 16 krúžkov vedených pedagógmi školy. (Príloha č. 3) 
 
K bodu 5: 

   Pani Renáta Bodnárová  podala správu o financovaní a vynaložených finančných  
prostriedkoch  v roku 2018 (Príloha č. 4)        

K bodu 6: 
    Pani vedúca jedálne  R. Bodnárová informovala  prítomných o problémoch, ktoré nastali 
resp. nastanú  s vydávaním stravy zadarmo – od januára  2019 predškoláci; 

- odhlasovanie detí  z obedov pre chorobu a i.   24 hodín dopredu  - návrh:  zavedenie 
elektronickej dochádzky   

Väčšie problémy, podľa pani Bodnárovej nastanú od septembra, kedy všetci žiaci budú mať 
stravu zadarmo – malá plocha jedálne, nekvalifikovanosť personálu školskej jedálne /chýba 
kvalifikovaný  kuchár a pomocný kuchár/. 
 
 K bodu  7:  
     Pani predsedníčka rady školy B. Kseňáková prečítala prítomným Výročnú správu 
činnosti rady školy za rok 2018. Jej celkové znenie je súčasťou   prílohy   tejto zápisnice 
a bude k nahliadnutiu aj na stránke školy. (Príloha č. 5) 
 
K bodu 8: 
    Voľby riaditeľa školy – základné informácie, príprava 
Nakoľko 30.06.2019  končí funkčné obdobie riaditeľa ZŠ  Malej Ide, je povinnosťou členov 
RŠ organizačne zabezpečiť a uskutočniť výberové konanie na riaditeľa ZŠ Malá Ida: 

• predsedníčka RŠ  vyzve zriaďovateľa, aby vypísal výberové konanie na riaditeľa ZŠ 
Malá Ida, 

• zriaďovateľ na základe podnetu  vyhlási konkurz, 
• vyhlásenie výberového konania najmenej tri týždne pred jeho začatím, 
• vyhlásenie, určenie termínu výberového konania,  
• kontrola dokumentov  kandidátov na funkciu riaditeľa školy,   
• predsedníčka RŠ zvolá  1. mimoriadne zasadnutie RŠ ako výberovej komisie  - 

rozdelenie úloh  pri organizovaní výberového konania,  spôsob hlasovania, určenie 
kritérií hodnotenia  kandidátov, 



• na výberové konanie pozvať aj zástupcov školského úradu a školskej inšpekcie – 
nemusia prísť, 

• výberová komisia má  11 členov + 2 delegovaní členovia  
       
K bodu 7:  
    V súvislosti s prípravou  výberového konania  predsedníčka RŠ  B. Kseňáková   vyzvala 
členov RŠ,  aby jej nahlásili  svoju neprítomnosť /dovolenka, školenia, školy v prírode atď./ v  
termíne od polovice apríla do polovice mája  pre určenie termínu volieb.  
Pani predsedníčka RŠ  B. Kseňáková oslovila pani riaditeľku vymedziť v čase nepriaznivého 
počasia v škole priestor pre   žiakov navštevujúcich krúžky. Pani riaditeľka odpovedala, že 
žiaci 1. stupňa sa vrátia po krúžku do ŠKD a starší žiaci majú možnosť ostať v triede,  pokiaľ 
rešpektujú  vnútorný poriadok školy a službu konajúcu pani upratovačku .  
 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ, Školská 10, Malá Ida, 

konaného dňa 7.03.2019 v budove školy 
 
Uznesenie č. 1/2019: Rada školy berie na vedomie: 

1. Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov  za I. polrok šk. roku 2018/2019.  
2. Vyhodnotenie mimoškolských aktivít  činnosti v I. polroku šk. roku 2018/2019.  
3. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v  I. polroku šk. roku 

2018/2019. 
4. Informácie  o krúžkovej činnosti. 
5. Správu o hospodárení v roku 2018. 
6. Základné informácie o voľbe riaditeľa školy na nové 5-ročné obdobie 2019-2024. 

 
Uznesenie č. 2/2019:  
Rada školy schvaľuje správu o činnosti RŠ v roku 2018. 
 
Uznesenie č. 3/2019:   
Rada školy ukladá predsedníčke RŠ  vyzvať Obec Malá Ida  ako zriaďovateľa ZŠ 
vyhlásením výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Malá Ida v období od 1.7.2019 do 
30.06.2024 
 
Všetky uznesenia boli jednohlasne schválené RŠ.  
 
   V závere poďakovala B. Kseňáková prítomným za účasť a rokovanie ukončila. 
 
 
V Malej Ide 7.3.2019 
 
 
Zapísal/a: ................................................        
 
 
Overil/a:...................................................    


