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

 
 
Dňa: 29.04.2019 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Organizácia a príprava volieb riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Sp. Bystré 
3. Správa o činnosti Rady školy za rok 2018 
4. Rôzne 
5. Diskusia  
6. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy. 
Prítomných (viď prezenčná listina) oboznámila s programom zasadnutia rady školy.  
Privítala novú členku rady školy Ingrid Stachovú, ktorá bola delegovaná Mgr. Mariánom 
Luhom starostom obce Spišské Bystré. Igrid Stachová nahradila členku Ing. Kamilu 
Vilimovú od 29.04.2019. Oznámenie o zmene bolo doručené dňa 29.04.2019 a je 
k dispozícii ako príloha č. 1 k tejto zápisnici. 
Prítomní následne hlasovali za program stretnutia. 
 
Hlasovanie: 

Prítomných:11 
 

Neprítomných:0 
 

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

2. Organizácia a príprava volieb riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Sp. Bystré 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy začala diskusiu o organizácii 
a príprave na voľbu riaditeľa/riaditeľky školy. 
Keďže obálky jednotlivých kandidátov sa budú otvárať 30.4.2019 o 9.00 hod. v budove 
obecného úradu, tak nie je ešte známy počet zaradených kandidátov do výberového 
konania. Z tohto dôvodu sa ešte nedá určiť priebeh a vyhodnotenie volieb. Preto 
predsedníčka rady školy navrhuje ešte jedno stretnutie rady školy pred termínom 
volieb, kde sa presne stanoví priebeh a vyhodnotenie volieb na funkciu 
riaditeľa/riaditeľky školy. 
 
 
Organizácia volieb: 
Členovia rady školy navrhli: 

- termín volieb na 21.5.2019 o 14.00 hod. v zasadačke obecného úradu, 



- prezentácia jednotlivých kandidátov bude v programe PowerPoint v rozsahu     
15 min. na tému: „ Som vhodný kandidát na riaditeľa Základnej školy s materskou 
školou v Spišskom Bystrom.“ 

- diskusia v rozsahu 10 min., 
- technické požiadavky budú zabezpečené zo strany obecného úradu a základnej 

školy, 
- občerstvenie ako aj miestnosť pre kandidátov a pre členov volebnej komisie 

zabezpečí obecný úrad. 
 

Mgr. Veronika Orolinová členka rady školy dostala za úlohu pripraviť pozvánky pre 
jednotlivých kandidátov a pozvať aj Štátnu školskú inšpekciu ako aj Okresný úrad 
v Prešove, aby delegovali zástupcov na voľbu riaditeľa/riaditeľky školy. Poslať 
pozvánky  do 6.5.2019 doporučene do vlastných rúk.  
 
Hlasovanie: 

Prítomných:11 
 

Neprítomných:0 
 

Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka konštatovala, že všetci prítomní členovia rady 
súhlasia s organizáciou volieb. A priebeh volieb ako aj hlasovanie si odsúhlasia na 
ďalšom stretnutí, kedy už bude známy počet a mená kandidátov. 
 
 

3. Správa o činnosti Rady školy za rok 2018 
 

Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka informovala prítomných členov rady školy so 
správou o činnosti Rady školy za rok 2018. Táto správa je uvedená ako príloha č. 2 
k tejto zápisnici. Správa o činnosti bude zverejnená aj na webovom sídle školy. 
Hlasovanie: 
 

Prítomných:11 
 

Neprítomných:0 
 

 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka konštatovala, že všetci prítomní členovia rady 
školy súhlasia s predloženou správou. 
 
 

3. Rôzne 
 

Ing. Denisa Lopušeková podala návrh aj za ostatných rodičov žiakov školy, že žiaci sú 
zbytočne zaťažovaní množstvom úloh a projektov, s ktorými si niekedy ani rodičia 
nevedia dať rady. Tento svoj návrh bude tlmočiť aj na rodičovskom združení, ktoré sa 
uskutoční 6.5.2019 o 16.00 hod. v budove školy. 
 
 
 



Záver 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy  konštatovala, že rada školy berie na 
vedomie všetky skutočnosti a poďakovala prítomným členom. 
 
Termín nasledujúceho zasadnutia – 15.5.2019 o 18.00 hod. v budove školy. 
 
 
Zápisnicu zapísala: Mgr. Veronika Orolinová 
 
V Spišskom Bystrom, dňa 29.04.2019 
 
 
 
         

 Ing. Denisa Lopušeková 
 predsedníčka rady školy 
 
 

 
 


