
Výročná správa o činnosti  

Rady školy pri Spojenej škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 

za kalendárny rok 2020 

 

V kalendárnom roku 2020 zasadali členovia RŠ 4-krát /2x v máji, 1x v auguste, 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 2020 netradičné / prezenčné, ale aj s využitím hlasovania per rollam 

/vzhľadom na epidemiologickú situáciu.  

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

informácie podľa požiadaviek RŠ.  

      Okrem riadnych zasadnutí rady školy sa v mesiaci jún uskutočnilo výberové konanie na 

obsadenie miesta riaditeľa školy. 

     Z dôvodu vyradenia Špeciálnej základnej školy v Spišskom Štiavniku zo siete škôl a 

zaradenia Spojenej školy v Spišskom Štiavniku do siete škôl od 1.1.2020 prebehli vo februári 

2020  voľby do RŠ pri Spojenej škole za pedagogických zamestnancov,  nepedagogických 

zamestnancov a rodičov. V marci 2020 boli delegovaní  4 členovia  za zriaďovateľa, t.j. za 

Okresný úrad Prešov.  

 

Zasadnutie RŠ 13.5.2020  

     Ustanovujúce zasadnutie RŠ pri Spojenej škole, Slnečná 421, Spišský Štiavnik a voľby 

predsedu rady školy sa vzhľadom na prerušené vyučovanie a opatrenia počas pandémie 

uskutočnilo až 13. mája 2020.  

 

Obsahom zasadnutia bolo: 

1. Oboznámenie prítomných s úlohami a poslaním rady školy. 

2. Voľba predsedu rady školy. 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

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

       zvolená Ing. Alena Grešová. 

 

Zasadnutie RŠ 22.5.2020  

     Z dôvodu nedostatočného počtu hlasov v predchádzajúcich voľbách predsedu rady školy 

bolo potrebné tieto voľby opakovať. Členovia rady školy delegovaní za zriaďovateľa – OÚ 

Prešov sa zúčastnili volieb „per rollam“ z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej šírením 

koronavírusu Covid-19. 

Obsahom zasadnutia bolo: 

1. Voľba predsedu rady školy /opakované/. 

2. Štatút Rady školy pri SŠ, prerokovanie a jeho schválenie. 

3. Plán práce RŠ na rok 2020 a jeho schválenie. 

4. Návrh na organizáciu v  školskom roku 2020/2021. 



Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

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

v opakovaných voľbách zvolená Ing. Alena Grešová. 

2. Rada školy schválila: 

- Štatút rady školy  

- Plán práce rady školy  na rok 2020 

3. Rada školy zobrala na vedomie: 

- Návrh na organizáciu školy (počet tried a počet žiakov) v školskom roku 

2020/2021 

- Informácie o počte končiacich žiakov, ktorí budú pokračovať v ďalšom 

štúdiu na OU a PŠ. 

 

Zasadnutie RŠ 19.6.2020  /výberové konanie/ 

     Okresný úrad Prešov vyhlásil 18.5.2020 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 

Spojenej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik, ktoré bolo zverejnené na webovom sídle 

Ministerstva vnútra SR a  následne bolo zverejnené aj na webovej sídle  Spojenej školy, Slnečná 

421, Spišský Štiavnik.  

 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

1. Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi na 

vymenovanie do funkcie riaditeľa Spojenej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik 

kandidátku Mgr. Evu Bobovskú. 

 

Doplňujúce voľby člena rady školy za pedagogických zamestnancov 27.8.2020 

     Vzhľadom k tomu, že k   1. 9. 2020 bola Mgr. Anna Brtková /členka RŠ/ menovaná do 

funkcie  zástupkyne riad. školy v  Praktickej škole, organizačnej zložky Spojenej školy, museli 

prebehnúť doplňujúce voľby člena do rady školy za pedagogických zamestnancov 

 

Zasadnutie RŠ 31.8.2020  

     V auguste 2020 sa konalo tretie zasadnutie rady školy. 

  

Obsahom zasadnutia bolo: 

1. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na OU a Praktickú školu. 

2. Školský poriadok Spojenej  školy 

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

1. Rada školy zobrala na vedomie informáciu: 

a) o Školskom poriadku Spojenej školy, Spišský Štiavnik 

b) o platnosti inovovaného ŠkVP, podľa ktorého od 1.09.2020 sa vo výchovno-

vzdelávacej činnosti bude postupovať vo všetkých ročníkoch a variantoch 

c) o úspešnosti žiakov pri prijatí na OU a PŠ 

 

Zasadnutie RŠ 12.10.2020  

     Posledné zasadnutie rady školy v roku 2020 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 2019  

Uznesenie zo zasadnutia RŠ: 

1. Rada školy zobrala na vedomie: 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a     školských zariadení a Správu o výsledku hospodárenia školy za 

rok 2019  

                       

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 2020 nedostala žiadny podnet na riešenie závažných skutočností, 

ktoré sa vzťahujú k činnosti a problematike školy.  

 V roku 2020 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový chod rady školy. 

 Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2020 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:  Ing. Alena Grešová, predsedníčka RŠ.  

  

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Alena Grešová                                                                                                                                           

                                                                                                                    predsedníčka RŠ  

 

 

V Spišskom Štiavniku, 15.03.2021  


