
Zápisnica  z ustanovujúceho  zasadnutia Rady školy pri Základnej škole, 

Hviezdoslavova 1 v Revúcej  zo dňa 23.09.2021 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o priebehu volieb do rady školy, predstavenie členov rady školy  

3. Voľba predsedu rady školy 

4. Prerokovanie Štatútu Rady školy pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1 v Revúcej 

5. Plán zasadnutí  rady školy na šk. rok 2021/2022 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti v šk. roku 

2020/2021 

7. Organizácia školského roka 2021/2022 

8. Priebežná správa o čerpaní rozpočtu školy   

9. Diskusia  

10. Uznesenie  

11. Záver 

 

Prítomní 9 členovia rady školy, 2 členovia ospravedlnení. Rada školy  bola schopná uznášania. 

 

1. Pani riaditeľka,  Mgr. Monika Galovičová, otvorila ustanovujúce zasadnutie rady školy,  

privítala prítomných a oboznámila ich s programom.  

 

2. Riaditeľka oboznámila prítomných s priebehom a výsledkami volieb do Rady školy. 

Postupne predstavila novozvolených a delegovaných členov rady školy: 

 

Členovia rady školy  

 

 Za pedagogických zamestnancov: 

- Mgr. Beáta Kilíková 

- Mgr. Lucia Petalíková 

 

Za nepedagogických zamestnancov: 

- Bc. Viera Lapajová 

 

Za rodičov: 

- Petra Halušková 

- JUDr. Michala Kuliková 

- Eva Nemcová 

- Ing. Patrik Szilágyi 

 

 

 



 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa mesta Revúca: 

- Ing. Dušan Dorčák PhD. 

- Mgr. Dávid Galovič 

- JUDr. Jana Ježíková 

- Tatiana Kršková 

 

3.  V ďalšej časti prebehli voľby predsedu rady školy. Do volebnej komisie boli navrhnutí p. 

Eva Nemcová, Ing. Patrik Szilágyi.  Voľby predsedu sa uskutočnili tajným hlasovaním. Na 

volebnom lístku členovia  zakrúžkovali jedného člena, ktorého navrhujú na  funkciu 

predsedu rady školy. 

     Výsledky hlasovania: 

-     počet rozdaných hlasovacích lístkov: 9 

-     počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 9 

      Počet získaných hlasov : Mgr. Beáta Kilíková 7 hlasov, Mgr. Lucia Petalíková 1hlas, 

                                               Bc. Viera Lapajová 1 hlas.  

 Voľby prebehli v súlade s Vyhláškou MŠ SR 291/2004 Z.z.  Predsedníčka bola zvolená      

nadpolovičnou väčšinou počtu všetkých  členov rady školy. 

Meno zvoleného predsedu rady školy : Mgr. Beáta Kilíková. 

 

4. Mgr. Monika Galovičová oboznámila prítomných s § 9  vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z., 

týkajúceho sa štatútu rady školy. Na základe uvedených informácií sa prítomní dohodli, že 

nový štatút rady školy budú schvaľovať na svojom najbližšom zasadnutí .Vypracovaním 

nového štatútu boli poverené JUDr. Michala Kuliková a Mgr. Beáta Kilíková. 

5. Prítomní členovia rady školy sa dohodli na  ďalšom pláne zasadnutí na šk. rok 2021/2022 

v nasledovných termínoch : október 2021, máj 2022. V prípade, že situácia nedovolí 

prezenčné stretnutia, zasadnutia sa uskutočnia online formou. 

6. Mgr. Monika Galovičová  oboznámila prítomných so správou o výsledkoch a podmienkach 

výchovno- vzdelávacej činnosti v šk. roku 2020/2021. 

7. Mgr. Monika Galovičová  oboznámila prítomných s organizáciou školského roka 

2021/2022. 

8. Mgr. Monika Galovičová  informovala prítomných o čerpaní rozpočtu školy na rok 2021.  

Rozpočet školy sa čerpá na prevádzku ( teplo, voda, energie, školské potreby, materiál, 

služby,... ) mzdy a odvody.  Riaditeľka školy avizovala, že z dôvodu krátenia rozpočtu 

v stredisku školská jedáleň, v súvislosti  s poklesom potencionálnych stravníkov, bude 

problematické prevádzkovať školskú jedáleň. Poslanec mestského zastupiteľstva Ing. Dušan 

Dorčák PhD. uviedol, že uvedenou problematikou sa bude zaoberať finančná komisia pri 

mestskom úrade. 

9. Diskusia : Pani JUDr. Michala Kuliková ocenila kvalitu dištančného vzdelávania v škole.  P. 

Tatiana Kršková poďakovala škole za výbornú spoluprácu s kníhkupectvom  KnihArt.   

 

 

 



10. Uznesenie: 

 

Rada školy pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1 v Revúcej  na svojom ustanovujúcom 

zasadnutí zo dňa 23.09.2021  

1. berie na vedomie  výsledky volieb členov do rady školy, 

2. schvaľuje voľbu predsedu rady školy,  

3. berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti v 

šk. roku 2020/2021, 

4. berie na vedomie informácie o organizácii školského roka, o personálnom zabezpečení 

a priebežnom čerpaní rozpočtu.  

  

  

 

O uzneseniach hlasovalo:             9 členov RŠ 

Za prijatie uznesení hlasovalo: 9 členov RŠ 

Proti prijatiu uznesení hlasovalo: 0 členov RŠ 

Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 

 

 

 

11. Pani riaditeľka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie rady školy ukončila. 

 

 

Prílohy: 

- Prezenčná listina z ustanovujúceho zasadnutia rady školy 

- Zápisnica z volieb členov rady školy za pedagogických zamestnancov  

- Zápisnica z volieb členov rady školy za nepedagogických zamestnancov  

- Zápisnica z volieb členov rady školy za rodičov 

-  Uznesenie mestského zastupiteľstva v Revúcej zo dňa 17.01.2019 , číslo: 8/2019.  

 

Zapísala: Bc. Viera Lapajová 

V Revúcej dňa 23.09.2021                          v Revúcej dňa 23.09.2021 

 

 

  Mgr. Beáta Kilíková                                    Ing. Július Buchta    

    predseda rady školy                                       primátor mesta  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


