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Výročná správa za rok 2016 

 

Rada školy  pre ZŠ, Trebišovská 10, Košice je ustanovená v súlade so zákonom 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

zákonov. Plán činnosti vychádza zo štatútu rady školy a súvisí aj s ustanoveniami príslušných 

právnych predpisov. 

Rada školy pracovala podľa schváleného plánu zasadnutí. V zmysle štatútu rady školy 

sa uskutočnili tri zasadnutia. 

1. Dňa 25.4.2016 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady školy, kde riaditeľ 

školy Mgr. Peter Fábry informoval o výsledkoch volieb do RŠ spomedzi 

pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov. 

Predstavil novozvolených členov. Na tomto zasadnutí prebehla aj voľba predsedu 

RŠ. Novou predsedníčkou sa stala Mgr. Beáta Ráczová. 
Nikto z členov RŠ neprejavil záujem kandidovať do mestskej školskej rady. 

  

2. Dňa 13.6.2016 sa prerokoval štatút rady školy. Z predchádzajúceho štatútu RŠ sa 

pozmenil čl. VI, bod 8 o počte zasadnutí RŠ. Zo 4 zasadnutí sa RŠ bude schádzať 

minimálne 3-krát a podľa potreby. Z čl. 10 o hospodárení RŠ  sme vypustili body 

3,4,5, keďže RŠ nemá vlastný rozpočet. 

  RŠ rozhodla o 3 zasadnutiach ročne a podľa potreby, a to v mesiacoch marec, jún     

  a október. 

  Predsedníčka RŠ informovala prítomných o výsledkoch volieb do mestskej       

  školskej rady. 

  Riaditeľ školy informoval  o organizácii školy a o školskom vzdelávacom    

  programe v školskom roku 2016/2017. Predložil rade školy na schválenie    

  navýšenie dotácie o 1 vyučovaciu hodinu v 1.ročníku. Dôvodom bolo    

  zachovanie predmetu plávanie a 1 hodiny anglického jazyka, čo by pri terajšej    

  dotácii hodín nebolo možné. RŠ schválila navýšenie počtu hodín v 1.ročníku. 

 

3. Dňa 12.10.2016 riaditeľ školy  Mgr. Peter Fábry  oboznámil členov rady školy 

      so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2015/2016, so       

      školským vzdelávacím a výchovným programom v školskom roku 2016/2017 a  

      s organizáciou  školského roka 2016/2017. Členovia RŠ zobrali na vedomie     

      všetky predložené dokumenty. 

       

Košice 22.3.2017 

Vypracovala: Mgr. Beáta Ráczová , predsedníčka RŠ 


