
Zápisnica z riadneho zasadnutia  
Rady školy pri ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, Spišské Bystré 

 
 
Dňa: 10.09.2018 
 
 
Program: 
 

1. Organizácia školského rok a2018/2019 
2. Rozpočet školy na rok 2019 
3. Aktuálne problémy školy 
4. Doručená pošta, podnety  
5. Rôzne 
6. Diskusia 

 
 
 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy. 
Prítomných (viď prezenčná listina) oboznámila s programom zasadnutia rady školy. 
Privítala aj prítomných hostí. (viď  prezenčná listina). 
 

Prítomných:9 
 

Neprítomných:2 
 

Predsedníčka konštatovala, že vyššie uvedený program zasadnutia rady školy je 
schválený. 
 

1. Organizácia školského roka 2018/2018 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy, oboznámila prítomných členov rady školy 
s organizáciou školského roka 2018/2019 aj s vedením krúžkov, s činnosťou základnej 
umeleckej školy, s plaveckým a lyžiarskym výcvikom. 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy vyjadrila poďakovanie za rodičov, že 
škola dáva možnosť vzdelávať deti aj v mimo školskej činnosti. 
 

2. Rozpočet školy na rok 2019 (príloha č. 1) 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy pre predniesla rozpočet školy a školských 
zariadení na rok 2019.  Škola by chcela so svojho rozpočtu vymeniť okná na telocvični vo 
výške 10 000 € ako aj dokončiť interiérové vybavenie vo výške 5000 €. Išlo by o výmenu 
lavíc v dvoch triedach a výmenu radiátorov na severnej strane školy. 
Mgr. Veronika Orolinová členka rady školy ako aj mzdová pracovníčka školy uviedla, 
že v rozpočte je navýšenie 10 % pri pedagogických zamestnancoch a pri 
nepedagogických zamestnancoch je v rozpočte premietnutá nová platová tabuľka, ktorá 
má byť platná od 1.1.2019. (Príloha č. 2) 
Mgr. Viera Ujčíková zástupkyňa pre materskú školu predniesla svoj návrh rozpočtu 
ohľadom interiérového vybavenia škôlky. Žiada o stoličky do dvoch tried ( 1500 €), 



stoličku pre dospelých (70 €), koberec do triedy 4x4 (250 €)a o doplnenie ďalšej 
preliezky a pružinového hopsadla na detské vonkajšie ihrisko(2500 €).  
Ďalej žiada aby obecné zastupiteľstvo pri plánovaní nového rozpočtu zobralo na 
vedomie skutočnosť, že ak sa pristaví nová budova k škôlke, ktorá má zvýšiť kapacitu 
detí v materskej škôlke, aby bola zohľadnená mzda jedného pedagogického zamestnanca 
a jedného prevádzkového zamestnanca ( 50 % pomocná sila v kuchyni, 50 % 
upratovačka). 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy predložila aj rozpočet školskej jedálni, kde žiada 
o kapitálové výdavky v celkovej výške 26 389,00 € na výmenu elektroinštalácie a na 
stavebné úpravy.  Ide o hlavnú prioritu. Existuje vypracovaná dokumentácia, ktorá 
zohľadňuje reálny stav a potreby, ktoré treba vykonať. 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy dala hlasovať o schválení 
predloženého rozpočtu na rok 2019. 
 

     Hlasovanie 
    za 9 členov 
proti 0 členov 

 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy konštatovala, že predložený rozpočet 
je schválený. 
 
 

3. Aktuálne problémy školy 
Pavol Jurčo člen rady školy sa informoval, ako zobrali rodičia skutočnosť, že musia 
platiť poplatky za škôlku, ŠKD a za stravu len príkazom na úradu alebo poštovou 
poukážkou? 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy uviedla, že nie je žiaden problém zo strany 
rodičov platiť poplatky príkazom na úradu. Sociálne slabšie rodiny dostávajú stravu 
zadarmo a pár ľudí, ktorí nemajú zriadený internetbanking platia poplatky poštovou 
poukážkou. 
 

4. Doručená pošta, podnety 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy konštatovala, že nebola doručená 
žiadna pošta ani podnet. 
 

5. Rôzne 
Pavlína Orolínová členka rady školy sa opýtala ako škola zavádza GDPR v praxi? 
Mgr. Veronika Orolinová členka rady školy ako aj zodpovedná osoba za ochranu 
osobných údajov informovala radu školy, že v týchto dňoch rodičia dostávajú nový 
informovaný súhlas, kde vyjadrujú svoj súhlas resp. nesúhlas so zverejňovaním 
a poskytovaním svojich ako aj osobných údajov svojich detí. Ďalej budú rodičia 
oboznámení so skutočnosťou, že ak to bude technicky možné budú fotografie a údaje 
detí vymazané. 
 

6. Diskusia 
Bc. Dominika Lopušeková členka rady školy sa opýtala ako sa schvaľuje rozpočet obce 
a ako by sa dali predložiť naše požiadavky? 



Ing. Kamila Jurčová členka rady školy vyzvala členov rady školy, aby prišli na obecné 
zastupiteľstvo, predniesli svoje požiadavky a oboznámili obecné zastupiteľstvo so 
svojimi návrhmi. 
 
Záver 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy  konštatovala, že rada školy berie na 
vedomie všetky skutočnosti a poďakovala prítomným členom ako aj hosťom za účasť. 
 
Termín nasledujúceho zasadnutia – 23. 10. 2018 
 
 
Zápisnicu zapísala: Mgr. Veronika Orolinová 
 
V Spišskom Bystrom, dňa 10.09.2018 
 
 
 
         

 Ing. Denisa Lopušeková 
 predsedníčka rady školy 
 
 

 
 


