
Rada školy pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA  
O ČINNOSTI RADY ŠKOLY  

za rok 2009 
 

           Rada školy pracovala na základe schváleného plánu zasadnutí na rok 2009. Zasadala na 
štyroch zasadnutiach v marci, máji, júni a októbri. 

 Predseda predložil na prvom zasadnutí RŠ v mesiaci marec návrh plánu práce RŠ na rok 
2009, ktorý bol prítomnými členmi jednohlasne prijatý. Predseda oboznámil členov RŠ s 
výročnou správou za rok 2008. Členovia RŠ výročnú správu vzali na vedomie. Na riadne 
zasadnutie RŠ bola prizvaná riaditeľka školy Mgr. E. D. Poliaková, ktorá predniesla správu 
o výchovno- vzdelávacích výsledkoch školy za 1. polrok 2008/2009, informovala prítomných 
o zápise žiakov do 1. ročníka,  oboznámila s rozpočtom na rok 2009. Z prerokovaných bodov 
vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. Členom RŠ bola prezentovaná nová učebňa fyziky 
a chémie. 

 
 2. zasadnutie RŠ sa konalo 2.6.2009. Hlavným a jediným bodom programu bola 
príprava na výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, príprava materiálov, výklad zákona 
a metodických usmernení. Ing. Igor Škvarla navrhol vypracovať dodatok k Štatútu rady 
školy, ktorý umožní nadradiť člena s pozastaveným členstvom- Mgr. I. Gala  náhradníkom, 
ktorý bol riadne zvolený vo voľbách do RŠ. Členovia rady školy sa rozhodli reagovať na 
tento návrh až po následnom preštudovaní zákona. Dohodli sa na termíne ďalšieho 
zasadnutia RŠ, s opätovným prehodnotením tohto návrhu. Z prerokovaných bodov vyplynuli 
uznesenia – viď prílohu správy. 
 

 3. zasadnutie sa uskutočnilo 4. 6. 2009. Členovia RŠ vytvorili k štatútu dodatok č.1. Do čl. 
IV. sa vložil odstavec v tomto znení: (9) V prípade pozastavenia členstva v rade školy, sa 
počas výberového konania kooptuje náhradník, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady 
školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov. Počas výberového 
konania bola kooptovaná  p. Mgr. Monika Galovičová. Členovia RŠ prediskutovali možnosť 
pozvania p. riaditeľky Mgr. E. D. Poliakovej na výberové konanie. Z prerokovaných bodov 
vyplynuli uznesenia – viď prílohu správy. 

V mesiaci jún bolo vykonané výberové konanie na funkciu riaditeľa školy.  

Stručne o výberovom konaní: 

 Podľa §5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a §3 a 
§4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov primátorka  Mesta Revúca vyhlásila výberové konanie  na 
funkciu  riaditeľ/ka Základnej  školy, Ul. Hviezdoslavova 1, Revúca – písomnou formou, 
uverejnením v tlači a na webovej stránke Mesta Revúca. Do stanoveného termínu sa prihlásili 
dvaja uchádzači: Mgr. Dana Serbáková a Mgr. Igor Galo. Po predložení a posúdení oboch 
návrhov, boli obaja uchádzači pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa 



uskutočnilo dňa 8. júna 2009 o 13:00 hod na Mestskom  úrade, Nám. slobody 13, Revúca, 
zasadačka na prízemí. Na výberovom konaní bolo prítomných 10 členov rady školy – z 11 
členov, ktorí boli zároveň aj členmi výberovej komisie. Členmi VK v zmysle § 4 ods. 3 
zákona „NR SR č. 596/2003 Z.z.“ bol aj Mgr. Jozef Popper, zástupca Krajského školského 
úradu v Banskej Bystrici a  Mgr. Marcela Chmelíková, zástupca Štátnej školskej inšpekcie 
v Banskej Bystrici. Na základe pohovorov s jednotlivými uchádzačmi pristúpili členovia VK 
k tajnému hlasovaniu. Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania určila 
výberová komisia poradie uchádzačov nasledovne: 
1. Mgr. Igor Galo  s počtom hlasov 8 
2. Mgr. Dana Serbáková s počtom hlasov 4 
RŠ uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy 
navrhnúť zriaďovateľovi Mesta Revúca podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vymenovanie do funkcie riaditeľa 
Základnej školy na Ul. Hviezdoslavova 1 v Revúcej uchádzača Mgr. Igora Gala.  Následne 
VK oznámila obom uchádzačom výsledky hlasovania.  

 

 Na 4. zasadanie RŠ, naplánované na 20. októbra 2010, bol prizvaný novozvolený riaditeľ 
školy Mgr. Igor Galo a staronový člen rady školy Mgr. Ivan Ružiak, kooptovaný za 
pedagogických zamestnancov, za Igora Gala. Pán riaditeľ predniesol správu o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2008/2009, prezentoval vlastný 
školský program pre 2. ročník, 6. ročník a ŠKD. V diskusii zazneli aktuálne problémy školy 
ako postupné znižovanie počtu žiakov v našej školy...atď. Z prerokovaných bodov vyplynuli 
uznesenia – viď prílohu správy. 

 
 Plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach RŠ v ukladacej časti  hodnotí RŠ na každom 
zasadnutí, pričom za rok 2009 boli všetky úlohy splnené. 
 
 Zo všetkých zasadnutí je vyhotovená zápisnica. Účasť všetkých členov RŠ na 
zasadnutiach bola veľmi dobrá, každá neúčasť bola ospravedlnená. Na 1. a 4. zasadnutí RŠ 
bol prítomný aktuálny riaditeľ  školy, ktorý Rade školy predkladal správy a informácie podľa 
požiadaviek RŠ. 
 
      Plán zasadnutí RŠ a uznesenia RŠ nie sú zverejnené na internetovej stránke našej školy. 
V roku 2010 sa budeme snažiť tento nedostatok napraviť. 
 
V Revúcej, dňa 16. marca 2010  
 

                                                                                             
Mgr. Ivana Beľáková 

  Predseda RŠ 



PRÍLOHA k Výro čnej správe RŠ za rok 2008 

1. zasadnutie 

Uznesenie:  
RŠ schválila Plán práce RŠ na kalendárny rok 2009 
RŠ schválila výročnú správu za rok 2009 
RŠ berie na vedomie nasledovné dokumenty predložené riaditeľkou školy: 

o Správu o výchovno vzdelávacích výsledkoch školy za 1.polrok 2008/2009 
o Rozpočet na rok 2009    
o Žiadosť o inštalovanie dopravného retardéra 

 
2. zasadnutie 

Uznesenie: 
Rada školy - výberová komisia schválila postup výberového konania. 
Rada školy prehodnotí návrh p. I. Škvarlu a pred výberovým konaním zasadne ešte raz, 
4. júna 2009.  

 
3. zasadnutie 

Uznesenia: 
Č.1: V prípade pozastavenia členstva v rade školy, sa počas výberového konania kooptuje 
náhradník, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste 
v poradí nezvolených kandidátov. 

 
Č.2 : Rada školy pozve  p. riaditeľku Mgr. E. D. Poliakovú na výberové konanie, na ktorom 
nemá hlasovacie právo. Má právo vyjadriť sa k osobnostným predpokladom uchádzača na 
vedúcu pozíciu. 
 
Uznesenie zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania : 
      Rada školy  sa počtom hlasov ....8.... , t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov 
rady školy,   uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie 
riaditeľa školy navrhnúť zriaďovateľovi Mesta Revúca podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov zákona č. na vymenovanie do funkcie riaditeľa Základnej školy 
na Ul. Hviezdoslavova 1 v Revúcej uchádzača Mgr. Igora Gala.  

4. zasadnutie 

RŠ berie na vedomie nasledovné dokumenty predložené riaditeľom školy: 
o Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. 

roku 2008/2009 
o vlastný školský program  2.ročník , 6.ročník, ŠKD 


