
Rada školy pri ZŠ Severná 21 v Moldave nad Bodvou 
 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy konané dňa 19.9.2022 
 
Čas zasadnutia:  16,30 hod. 

Ukončenie zasadnutia: 17,25 hod. 

Počet strán zápisnice:  4 

Prítomní:   (viď. prezenčná listina – príloha č. 1) 

PROGRAM: 

1. Privítanie  

2. Informácie z doplňujúcich volieb do rady školy  

3. Voľba predsedu RŠ  

4. Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí Rady školy pri ZŠ Severná 21 v Moldave nad 
Bodvou  

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 
písmena d) Zákona 596/2008 Z. z. za školský rok 2021/2022 

6. Prerokovanie úprav ŠkVP v školskom roku 2022/2023  

7. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu na školský rok 2022/2023  

8. Aktuálne problémy školy  

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie  

11. Záver 

K bodu č. 1 

Podpredsedníčka rady školy p. Lenka Urbanová privítala členov rady školy a p. riaditeľku.  

P. podpredsedníčka ospravedlnila p. Mgr. Istvána Nagya a PaedDr. Janu Ločovú zo zasadnutia RŠ. 
Konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov, to znamená že zasadnutie bolo uznášania 
schopné. Členov rady školy oboznámila s programom zasadnutia. Písaním  zápisnice poverila p. 
Mgr. Magdalénu Draskoczyovú. Za overovateľku zápisnice určila p. Annu Jančíkovú. 

Hlasovanie: 

Za:  9 

Proti:  0 

Zdržal sa: 0 

Program zasadnutia bol členmi RŠ jednohlasne schválený.  

_______________________________________________________________________________ 
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K bodu č. 2 

P. podpredsedníčka vyzvala p. riaditeľku, aby informovala členov Rady školy s výsledkami 
doplňujúcich volieb do RŠ za PDG zamestnancov. P. riaditeľka oboznámila členov RŠ s priebehom 
a výsledkami doplňujúcich volieb do rady školy.    
_______________________________________________________________________________ 

K bodu č. 3 

Vzhľadom k tomu, že zasadnutie rady školy bolo uznášania schopné pristúpilo sa k voľbe predsedu 
RŠ. RŠ navrhla členom RŠ, aby boli voľby predsedu RŠ verejné. O návrhu dala hlasovať: 

- za:  9 
- proti:  0 
- zdržal sa: 0 

Členovia rady školy súhlasili s verejným hlasovaním predsedu rady školy.  

Predseda RŠ musí mať nadpolovičnú väčšinu všetkých členov rady školy, t. j. 6 hlasov. Členovia rady 
školy navrhli za predsedu rady školy p. Mgr. Renátu Balážovú. 

Počet oprávnených voličov:  11 
Počet prítomných voličov:  9 
Počet hlasov za:   7    
Počet hlasov proti:   0   
Zdržal sa:    2  

P. Mgr. Renáta Balážová bola zvolená za predsedníčku rady školy. Novej p. predsedníčke rady školy 
p. riaditeľka zablahoželala a požiadala ju o pokračovanie vedenia zasadnutia RŠ. Zvolená p. 
predsedníčka sa poďakovala členom RŠ za prejavenú dôveru a prijala funkciu predsedníčky rady 
školy. Pokračovala vo vedení zasadnutia rady školy.  
_______________________________________________________________________________ 

K bodu č. 4 

Prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí Rady školy pri ZŠ Severná 21 v Moldave nad Bodvou  
P. predsedníčka rady školy predstavila členom návrh plánu zasadnutia rady školy. Podľa Štatútu 
rady školy čl. 5, bodu 4 sa členovia rady školy schádzajú 3 x počas jedného školského roka. Preto 
aj návrh zasadnutí RŠ je vypracovaný podľa tohto kritéria. 
P. predsedníčka rady školy dala hlasovať o návrhu plánu zasadnutí RŠ: 

- za:  9 
- proti:  0 
- zdržal sa: 0 

Plán zasadnutí rady školy bol jej členmi schválený a na zasadnutiach sa budeme riadiť týmto 
plánom.  

_______________________________________________________________________________ 

K bodu č. 5 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. 
d) Zákona 596/2008 Z. z. za šk. rok 2021/2022 
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P. predsedníčka RŠ vyzvala p. riaditeľku, aby predložila členom rady školy Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.  
_______________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6 

Prerokovanie úprav ŠkVP v školskom roku 2022/2023 

P. riaditeľka informovala o zmenách v ŠkVP, ktoré sa týkali 3 bodov: 
1. zmena: - úprava pedagogického zboru a priestorov školy 
2. zmena: - zmeny v učebných osnovách jednotlivých predmetov 
3. zmena: - v RUP sa v 9. ročníku v dejepise znížila dotácia z 3. hodín na 2 a v SJL sa zvýšila dotácia 

hodín z 2.  na 3. To znamená, že došlo k úprave RUP. 
_______________________________________________________________________________ 
K bodu č. 7 

Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu na školský rok 2022/2023 
P. riaditeľka pokračovala v poskytnutí informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálnom 
zabezpečení školy. Informovala členov o personálnych zmenách, ktoré sa udiali pred začiatkom 
školského roka 2022/2023. P. riaditeľka poskytla informácie aj o stavebných prácach, ktoré boli 
vykonané od marca 2022 do konca júla 2022. FP boli škole poskytnuté na opravy spŕch, toaliet, 
niektorých stien. Keďže stavebný materiál a sanita enormne zdraželi neuskutočnila sa oprava 
toaliet pri ŠJ a pri kanceláriách. Okrem týchto sociálnych zariadení sú všetky po rekonštrukcii.  
_______________________________________________________________________________ 
K bodu č. 8 

Aktuálne problémy školy 
P. riaditeľka sa posťažovala na enormný nárast energií. Konštatovala, že už v mesiaci apríl vyplatila 
na energie toľko FP ako minulý rok za celý kalendárny rok. Okrem toho škola ešte stále platí 1 560,- 
€ mesačne firme Telemenežment s. r. o. za výmenu okien.  
Ďalej p. riaditeľka požiadala zástupcov zriaďovateľa o pomoc pri stavebných prácach, ktoré je 
potrebné vykonať na chodbe a v triedach po nájme ZŠ bl. Sári Salkaházy. 
Ďalej požiadala o riešenie prístupu žiakov ku škole. Ku škole nevedie chodník a zaparkované autá 
bránia bezpečnému prechodu žiakov ku škole, zároveň kvôli zaparkovaným autám sa nevedia 
dostať autá zamestnancov k parkovisku, ktoré je určené zamestnancom školy. 
Požiadala o spoluprácu mestskú políciu, aby aj pri ZŠ Severná v ranných hodinách riadili dopravu.  
_______________________________________________________________________________ 
K bodu č. 9 

Diskusia 
p. predsedníčka RŠ 
- informovala členov rady školy, že k 30.10.2022 sa končí 5 ročné funkčné obdobie p. riaditeľky 

Mgr. Gabriely Janičovej a bude potrebné zo strany zriaďovateľa vyhlásiť výberové konanie na 
funkciu nového riaditeľa školy. 

- do diskusie sa už nikto neprihlásil 
_______________________________________________________________________________ 

  



Rada školy pri ZŠ Severná 21 v Moldave nad Bodvou 
 

K bodu č. 10 
 
Návrh na uznesenie: 

Rada školy pri ZŠ Severná 21 v Moldave nad Bodvou 

a) berie na vedomie 
- Informáciu p. riaditeľky o priebehu doplňujúcich volieb do RŠ 
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  
- Úpravy v ŠkVP v školskom roku 2022/2023 
- Informáciu p. riaditeľky o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2022/2023 
b) Schvaľuje 

- Výsledky volieb predsedu RŠ 
- Plán zasadnutí rady školy 

c) Ukladá 
- Riaditeľke školy informovať vedäcu odboru školstva  
- predsedníčke RŠ po vyhlásení Výberového konania na funkciu riaditeľa školy na ZŠ 

Severná 21 v Moldave nad Bodvou zabezpečiť voľby riaditeľa školy.  
T:  po vyhlásení VK   

podľa platnej 
legislatívy 

Z: v texte 
Hlasovanie: 
Za:  9 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 
_______________________________________________________________________________ 
K bodu č. 11 
Rokovanie schôdze rady školy ukončila p. predsedníčka Mgr. Renáta Balážová, ktorá sa poďakovala 

prítomným za účasť. 

 

 
Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Magdaléna Draskoczyová  ............................................ 

Zápisnicu overil: Anna Jančiková     ............................................ 

V Moldave nad Bodvou, 19.9.2022     ............................................ 
               Mgr. Renáta Balážová 
            predsedníčka rady školy 

 


