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Výročná správa za rok 2020 

 

Radaškoly pri 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. 

Činnosť rady školy bola poznačená mimoriadnou pandemickou situáciou (COVID-19) 

na Slovensku. 

Plánované zasadnutie RŠ, ktoré sa malo uskutočniť 18.3.2020, bolo z dôvodu 

pandémie zrušené.  

Dňa 11.6.2020 sa konala porada krízového tímu vedúcej oddelenia školstva Mesta 

Košice. V zápisnici z tejto porady v bode 3 sa uvádza, že sú pozastavené voľby nových 

členov do rady škôl a na základe tohto rozhodnutia sa predĺžilo aj funkčné obdobie RŠ pri 

ZŠ, Trebišovská 10, Košice. Pôvodne sa malo ukončiť jej  4-ročné funkčné obdobie 

25.4.2020. Podľa tejto zápisnice do konca júna bola školám doručená výzva na vykonanie 

volieb z radov zamestnancov a rodičov v mesiaci september 2020. 

Členovia RŠ boli informovaní a mali vyjadriť svoj súhlas, resp. nesúhlas so zásadami 

hodnotenia žiakov ZŠ, Trebišovská 10, Košice v čase prerušenia vyučovania vypracované  

v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.4.2020. 

Elektronicky im bol zaslaný prehľad záverečného hodnotenia žiakov za I. a II. stupeň  

v jednotlivých predmetoch.Členovia mali zaslať predsedníčke RŠ svoje stanovisko: 

Súhlasím/ nesúhlasím so záverečným hodnotením prospechu žiakov v II. polroku školského 

roka 2019/2020.  

Všetci členovia RŠ odsúhlasili dané hodnotenie. 

 

Dňa 26.6.2020 sa uskutočnili voľby do rady školy spomedzi nepedagogických ostatných  

zamestnancov školy. Členom rady školy za ostatných zamestnancov sa stala Mária Šareková. 

Dňa 29.6.2020 sa uskutočnili voľby do rady školy spomedzi pedagogických zamestnancov 

školy. Členmi RŠ za pedagogických zamestnancov sa stali Mgr. B. Ráczová a Mgr. A. 

Kováčová. 

Dňa 9.9.2020 sa uskutočnili voľby do rady školy spomedzi zákonných zástupcov žiakov 

školy. Člemi RŠ sa stali Ing. J. Štrkolec, Mgr. E. Zimanová, Ing. E. Benderová a Ing. P. 

Mati. 

 



Dňa 17.9.2020  sa zvolala ustanovujúce zasadnutie RŠ pod vedením Mgr. P. Fábryho, 

riaditeľa školy. 

Rada školy zobrala na vedomie: 

1. Výsledky volieb do rady školy z radov pedagogických zamestnancov školy, ostatných 

zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov školy a delegovaných zástupcov 

zriaďovateľa. 

2. Vyhlášku 291/2004 Z.z.,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

3. Štatút   Rady školy pri ZŠ Trebišovská 10, Košice platným od 13. 06. 2016. 

4. Výsledky volieb za predsedu Rady školy pri Základnej škole, Trebišovská 10, Košice. 

Predsedníčkou rady školy sa stala Mgr. Beáta Ráczová, podpredsedníčkou Mgr. E. 

Zimanová. 

 

 

Dňa 13.10.2020 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa. 

Do výberového konania, ktoré malo uzávierku dňa 11.09.2020, sa prihlásil  jeden kandidát, 

a to Mgr. Peter Fábry. V tajnom hlasovaní členovia výberovej komisie zvolili Mgr. Petra 

Fábryho a navrhli zriaďovateľovi vymenovať ho do funkcie riaditeľa. Primátor J. Poláček 

vymenoval Mgr. P. Fábryho za riaditeľa školy ZŠ, Trebišovská 10, Košice. 

 

 

 

Košice 30.03.2021 

Vypracovala: Mgr. Beáta Ráczová, predsedníčka RŠ 

 

 

 

 

 


