
Zápisnica  zo   zasadnutia Rady školy pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1 

v Revúcej  zo dňa 15.12.2021 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie sa so štatútom RŠ, pripomienkovanie a následné schválenie  

3. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí  rady školy na  rok 2021,2022 

4. Diskusia  

5. Uznesenie  

6. Záver 

 

Zasadnutie RŠ sa konalo online formou o 16.00 hod. 

Prítomní 8 členovia rady školy. (Mgr. Beáta Kilíková, Mgr. Lucia Petalíková, Bc. Viera 

Lapajová, Petra Halušková, JUDr. Michala Kuliková, Ing. Patrik Szilágyi, Mgr. Dávid 

Galovič, p. Ersin Metohajro). Rada školy  bola schopná uznášania. 

Hosť : Mgr. Monika Galovičová, riaditeľka školy 

 

1. Predsedníčka rady školy Mgr. Beáta Kilíková privítala  zúčastnených členov rady školy, 

pani riaditeľku  Mgr. Moniku Galovičovú. Osobitne privítala  nového člena rady školy 

p. Ersina Metohajra, ktorý bol delegovaný  Mestom Revúca, uznesením č.169/2021  dňa 

02.12.2021, namiesto Ing. Dušana Dorčáka PhD, ktorý sa stal hlavným kontrolórom 

mesta Revúca. Následne prečítala program.Členovia Rady boli s programom 

oboznámení v pozvánke na zasadnutie a program odsúhlasili. 

 
2. Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy pri Základnej škole. Predsedníčka rady 

školy všetkých prítomných oboznámila s návrhom štatútu rady školy, ktorý  bol 

vypracovaný v spolupráci s JUDr. Michalou Kulikovou. Návrh štatútu rady školy si 

mali možnosť členovia rady podrobne preštudovať dopredu pred zasadnutím a 

pripomienkovať ho. Štatút rady školy bol prítomnými členmi rady jednohlasne 

schválený bez pripomienok. Počet prítomných členov: 8  Za: 8 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

 
3. Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na rok 2021/2022. Pri 

prerokovaní plánu zasadnutí neboli členmi rady školy vznesené žiadne pripomienky ani 

návrhy na doplnenie. Plán bol jednohlasne schválený. Počet prítomných členov: 8  

      Za: 8  Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

 

4. Diskusia : Riaditeľka školy  Mgr. Monika Galovičová  informovala prítomných 

o aktuálnych problémoch školy. Žiaci druhého stupňa sa od 13.12.2021 vzdelávajú 

dištančne – online formou. Tí ktorí nemajú možnosti pripojenia, dostávajú pracovné 

listy. Žiaci prvého stupňa sa učia prezenčne. RÚVZ R. Sobota vydal rozhodnutie dať 

do karantény žiakov 7.B. triedy.  Od 20.12.2021 do 07.01.2022 sú vianočné prázdniny. 

Vyjadrila ľútosť, že z dôvodu nepriaznivej situácie mnohé aktivity sa nemohli 

uskutočniť.  Bol vypracovaný rozpočet školy na rok 2022. Dňa 14.12.2021 sa zúčastnila 

rokovania finančnej komisie Mesta Revúca online formou, kde uviedla problémy 

s financovaním školskej jedálne. Škola získala dotáciu z ministerstva školstva na 

modernizáciou knižnice vo výške 12.900 €. Poukázala na problém získania finančných 



prostriedkov na zateplenie telocvične. Nakoniec poďakovala členom za spoluprácu, 

ústretovosť rodičov. 
 

5. Uznesenie: 
 

Rada školy pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1 v Revúcej  schvaľuje :    

1. Štatút Rady školy pri Základnej škole, Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca  

2.  Plán zasadnutí rady školy na rok 2021/2022  

 

 

O uzneseniach hlasovalo:             8 členov RŠ 

Za prijatie uznesení hlasovalo: 8 členov RŠ 

Proti prijatiu uznesení hlasovalo: 0 členov RŠ 

Hlasovania sa zdržalo:   0 členov RŠ 

 

 

 

6. V závere predsedníčka  poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie rady školy 

ukončila. 

 

 

V Revúcej, dňa 15.12.2021                           

 

Zapísala: Bc. Viera Lapajová 

 

 Mgr. Beáta Kilíková, predsedníčka RŠ                                       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


