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Výročná správa o činnosti Rady školy  

pri Základnej škole na Zlatej ulici 2 v Rožňave 

  za rok  2020 

                  

   V roku 2020 sa konali tri zasadnutia  rady školy (RŠ).  Členov na zasadnutia 

zvolávala predsedníčka RŠ e-mailovou pozvánkou. V tomto roku sa RŠ schádzala na 

všetkých zasadnutiach takmer v plnom počte. Dôvodom neprítomnosti bola PN, alebo 

neodkladná záležitosť člena RŠ. Neúčasť členov bola väčšinou riadne ospravedlnená. 

   Na zasadnutiach  boli členovia  RŠ  informovaní  o činnosti a hospodárení školy,  o 

výchovno-vzdelávacom procese a výsledkoch žiakov.   

   Členovia RŠ sa menej zapájali do spolupráce so školou s ohľadom na epidemiologickú 

situáciu na Slovensku, zaujímali sa a vyjadrovali sa ku chodu školy. Z  každého  zasadnutia 

bola vyhotovená zápisnica, ktorá je uložená u predsedníčky RŠ. 

   Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2020 bude sprístupnená k nahliadnutiu v sídle školy a 

na školskej webovej stránke. 

1.zasadnutie – 24.2.2020 

   Na tomto zasadnutí pani predsedníčka informovala prítomných  o voľbách do RŠ. Boli 

zvolení následovní členovia: 

 za zástupcov rodičov – Ondrej Lipták, Jana Očenášová, Soňa Domiková, Ing. Alica 

Koľveková 

 za zástupcov pedagogických zamestnancov – Mgr. Jolanta Suchá a Mgr. Zuzana 

Tobisová 

 za zástupcov nepedagogických zamestnancov – Mgr. Zuzana Mikulíková 

2. zasadnutie – 25.5.2020 

    Ustanovujúce zasadnutie RŠ viedla Mgr. Alžbeta Tamásová, vedúca odboru školstva. 

Informovala o legislatívnych predpisoch volieb členov do RŠ. Okrem vyššie uvedených 

zvolených členov boli delegovaní následovní zástupcovia zriaďovateľa Mesta Rožňava: 

          Ladislav Dávid 

          Mgr. Dionýz Kemény 

          Mgr. Michal Drengubiak 

          Ing. Karol Kováč 

 

Na tomto zasadnutí sa volili aj predseda, podpredseda RŠ a kandidát za zástupcu rodičov do 

Obecnej školskej rady. Na základe návrhu členov a tajným hlasovaním bola zvolená za 



predsedkyňu RŠ Mgr. Zuzana Tobisová, za podpredsedníčku RŠ Mgr. Jolanta Suchá                

a kandidátkou do Obecnej školskej rady sa stala Ing. Alica Koľveková. 

   

    Okrem iného riaditeľ školy informoval o nových kritériách hodnotenia žiakov školy počas 

mimoriadnej situácie v 2.polroku šk.roka 2020/ 2021, o obnovení vyučovania dňa 1.6.2020 po 

mimoriadnom stave, aktualizoval informácie ohľadom prístavby školskej jedálne, podal 

správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2019 a predložil predpokladaný rozpočet 

školy na rok 2020. Členovia RŠ tento  rozpočet nepripomienkovali. Všetky spomenuté 

dokumenty tvoria prílohu k zápisnici zo zasadnutia. 

 

3. zasadnutie – 8.9.2020 
  
   Toto zasadnutie viedla predsedkyňa RŠ. Riaditeľ školy na ňom podal správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v šk.roku 2019/ 2020, podal informácie o pedagogicko-

organizačnom, personálnom  a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu – Organizačný poriadok, vyhodnotil činnosť počas mimoriadnej situácie. Ďalej 

oboznámil prítomných s aktualizáciou ŠkVP (školského vzdelávacieho programu), 

informoval o protiepidemiologických opatreniach vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Prítomným bola podaná správa o stave rekonštrukcie školskej jedálne. 

   V diskusii sa riaditeľ školy vyjadril k priebehu Letnej školy organizovanej školou a letných 

táborov organizovaných detskými organizáciami AMAVET a FÉNIX, ktoré sa stretli 

s veľkým záujmom a spokojnosťou našich žiakov a rodičov.  

  
 

 

   Výročná správa bola napísaná dňa 5.2.2021 a prerokovaná na zasadnutí RŠ dňa 29.6.2021 

s oneskorením pre pandemickú situáciu kvôli COVID-19. 
 
 

 

 V Rožňave, dňa 29.6.2021                                                          …………………………….. 

                                                                                                      predseda RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


