
Výročná správa o činnosti  

Rady školy pri Spojenej škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 

za kalendárny rok 2021 

 

 

V kalendárnom roku 2021 zasadali členovia RŠ 4-krát /1x v marci , 1x v máji, 1x v júni, 1x 

v októbri/. Zasadnutia prebiehali  v súlade s platným Štatútom RŠ. Členov na zasadnutia 

zvolávala predsedníčka RŠ  prostredníctvom e-mailu alebo písomnou formou. Zasadnutia rady 

školy boli v roku 2021 netradičné  / prezenčné, ale aj s využitím hlasovania per  rollam 

/vzhľadom na epidemiologickú situáciu.  

Na zasadnutia RŠ bola prizývaná aj  riaditeľka školy, ktorá predkladala správy a informácie 

podľa požiadaviek RŠ. 

Zasadnutie RŠ 18. 3. 2021 

Na zasadnutí RŠ sa zúčastnili 7 členovia a hosť pani riaditeľka Mgr. Eva Bobovská.        

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie boli materiály podľa programu RŠ  jednotlivým 

členom zaslané e-mailom. Členovia  spätným e-mailom potvrdili  účasť na riadnom zasadnutí  

Rady školy pri   Spojenej   škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 

marca 2021. K bodom 1., 2. a 3. sa členovia RŠ vyjadrili emailom, hlasovanie prebiehalo per 

rollam.  Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v obci  a nedostupnosti k e-mailovej 

komunikácii nebola možná účasť na zasadnutí členov RŠ z radu zástupcov za rodičov.  

Z hlasovania bol vyhotovený záznam.  

 

Obsahom zasadnutia bolo: 

1. Plán zasadnutí rady školy na rok 2021 

2. Výročná správa RŠ 2020 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 1. polrok šk.  

      roku 2020/2021 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

RŠ schválila: 

 1. Plán zasadnutí RŠ na rok 2021  

RŠ zobrala na vedomie: 

 2. Výročnú správu RŠ  za rok 2020. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok v šk. roku 2020/2021. 

   

Zasadnutie RŠ 21.5.2021 

     Okrem riadnych zasadnutí rady školy sa v mesiaci máj uskutočnila voľba predsedu rady 

školy. 

      Predsedníčka oboznámila prítomných s programom zasadnutia rady školy a zároveň 

oznámila, že sa zo zdravotných dôvodov vzdáva funkcie predsedu Rady školy pri Spojenej 

škole, Spišský Štiavnik.  



 

     Na zasadnutí rady školy sa zúčastnilo 7 členov. Členovia rady školy delegovaní za 

zriaďovateľa – OÚ Prešov sa nemohli zúčastniť volieb prezenčne, z dôvodu mimoriadnej 

situácie spôsobenej šírením koronavírusu Covid-19, preto zaslali svoj súhlas, respektíve 

nesúhlas „per rollam“. 

Obsahom zasadnutia bolo: 

1. Návrh na počet tried a počet žiakov v školskom roku 2021/2022. 

2. Informácie o končiacich žiakoch. 

3. Voľba predsedu rady školy pri SŠ. 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

RŠ zobrala na vedomie: 

1. Návrh na počet tried a počet žiakov v školskom roku 2021/2022. 

2. Informácie o končiacich žiakoch. 

3.  Za predsedu Rady školy pri Spojenej  škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik bola   

       zvolená Mgr. Marcela Krauszová. 

 

Zasadnutie RŠ 23.6.2021  

     Z dôvodu zmeny návrhu oproti návrhu z 21. 05. 2021 (Návrh na počet tried a počet 

v školskom roku 2021/2022) rada školy zasadala 23. júna 2021. Na zasadnutí RŠ boli prítomní 

7 členovia  a hosť pani riaditeľka Mgr. Eva Bobovská. 4 členovia RŠ za zriaďovateľa sa vyjadrili 

k prejednávanému e-mailom.   

 

Obsahom zasadnutia bolo: 

1. Návrh na počet tried a počet žiakov v školskom roku 2021/2022 – zmena návrhu     oproti 

návrhu z 21.5.2021 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

RŠ zobrala na vedomie : 

1. Návrh na počet tried a počet žiakov v školskom roku 2021/2022. 

 

 

Zasadnutie RŠ 11.10.2021  

     Posledné zasadnutie rady školy v roku 2021 sa konalo v októbri. 

 

Obsahom zasadnutia bolo: 

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských    

    zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z. z) a Správa o výsledku hospodárenia školy   

    za rok 2020  

 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

RŠ zobrala na vedomie : 

  1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl     

a školských zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z. z) a Správu o výsledku 



hospodárenia školy za rok 2020.                     

                                    

Hospodárenie RŠ  

V zmysle Štatútu RŠ rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené  s 

činnosťou RŠ sú uhrádzané z prostriedkov školy.   

 

Ďalšie údaje  

✓ Členovia Rady školy si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z ich členstva v tejto rade. 

Svoju neúčasť na zasadnutiach ospravedlnili pred zasadnutím Rady školy.  

✓ Na zasadnutiach ako pozvaný hosť sa pravidelne zúčastňovala Mgr. Eva Bobovská - 

riaditeľka školy. 

✓ Rada školy v roku 2021 nedostala žiadny podnet na riešenie závažných skutočností, 

ktoré sa vzťahujú k činnosti a problematike školy.  

✓ V roku 2021 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod rady školy. 

✓ Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2021 bude  sprístupnená  k nahliadnutiu 

u predsedníčky RŠ a zverejnená na webovom sídle školy.  

 

 

     Vyjadrujem poďakovanie všetkým členom rady školy, že sa pravidelne zúčastňovali na 

zasadnutiach napriek veľmi zložitej epidemiologickej situácii.  Zároveň im ďakujem, že sa 

zodpovedne vyjadrovali k jednotlivým dokumentom,  činnostiam a aktivitám, ktoré škola 

uskutočňovala. 

 

     Poďakovanie patrí aj vedeniu SŠ za spoluprácu s Radou školy, za aktívny prístup k riešeniu 

problémov v prospech výchovy a vzdelávania žiakov, ako aj vytváraniu kvalitných podmienok 

pre prácu pedagogických a ostatných zamestnancov školy. 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Marcela Krauszová, predsedníčka RŠ.  

  

 

 

 

 

                                                                                                               Mgr. Marcela Krauszová                                                                                                                                           

                                                                                                                    predsedníčka RŠ  

 

 

V Spišskom Štiavniku, 20.02.2022 


