
RADA ŠKOLY PRI ZŠ, TREBIŠOVSKÁ 10, KOŠICE 

___________________________________________________________ 

 
 

Výročná správa za rok 2021 

 

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. 

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

sa uskutočnili tri zasadnutia. V apríli a v auguste 2021 neprebehli zasadnutia RŠ prezenčne, 

ale dištančne, formou korešpondenčného hlasovania z dôvodu protiepidemiologických 

opatrení (COVID-19). V októbri 2021 malo zasadnutie prezenčnú formu. 

 

1. zasadnutie: Predsedníčka RŠ Mgr. B. Ráczová zaslala mailom dňa 26.04.2021 

všetkým členom RŠ dokumenty – p. hospodárka školy M. Šareková poskytla 

Komentár k správe o hospodárení za rok 2020 a Inventarizácia za rok 2020 – 

prírastky. P. riaditeľ školy Mgr. P. Fábry vypracovalSprávu o priebehu výchovno-

vzdelávaciehoprocesu v škol. roku 2020/2021. 

 

Úlohou členov rady školy bolo dané dokumenty preštudovať a prerokovať. 

V prípade, ak by mali  k daným dokumentom nejaké pripomienky a otázky, mali ich zaslať 

predsedníčke RŠ, ktorá by ich  poslala p. riaditeľovi na zodpovedanie.  

 

Každý člen RŠ mal mailom zaslať svoje vyjadrenie, že: Bol som oboznámený/ Bola som 

oboznámená  s výsledkami hospodárenia školy za rok 2020 a s výchovno-vzdelávacími 

výsledkami v I. polroku školského roka 2020/2021. 

Šesť  členov RŠ zaslalo svoje vyjadrenia, že berú na vedomie predložené dokumenty 

a súhlasia s ich obsahom. 

 

Jednotlivé vyjadrenia sú archivované v dokumentoch rady školy.  
 

2. zasadnutie: Predsedníčka RŠ Mgr. B. Ráczová zaslala mailom dňa 29.08.2021 

všetkým členom RŠ dva dokumenty - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím 

jazykom slovenským (ide o štátny učebný plán) a Učebný plán ZŠ, Trebišovská 10, 

Košice. 

 

Úlohou členov rady školy bolo dané dokumenty preštudovať a prerokovať. 

V prípade, ak by mali  k daným dokumentom nejaké pripomienky a otázky, mali ich zaslať 

predsedníčke RŠ, ktorá by ich  poslala p. riaditeľovi na zodpovedanie.  

 



Každý člen RŠ mal mailom zaslať do 31.08.2021 svoje vyjadrenie, že súhlasí, resp. 

nesúhlasí s navýšením celkového počtu hodín na I. stupni z 96 hodín na 98 hodín v 

školskom roku 2021/2022. 

Deväť členov RŠ do daného termínu zaslalo svoje vyjadrenia, že berú na vedomie predložené 

dokumenty a súhlasia s ich obsahom. 

 

Jednotlivé vyjadrenia vo forme mailov sú archivované v dokumentoch rady školy.  

 

3. zasadnutie sa konalo dňa 20.10.2021 prezenčnou formou.  

Predsedníčka RŠ v krátkosti zhrnula činnosť rady školy v školskom roku 2020/2021, 

keďže všetky zasadnutia prebehli dištančne a členovia RŠ sa len písomne vyjadrovali 

k predloženým dokumentom na schválenie, resp. dané dokumenty zobrali na vedomie. 

 

Riaditeľ školy Mgr. Peter Fábry v krátkosti oboznámil členov RŠ: 

 

a) so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2020/21, 

mimoriadne sa venoval organizácii školského roka počas pandemických opatrení - 

dištančné vzdelávanie, hodnotenie prospechu a správania, hygienické 

zabezpečenie, ŠKD atď. 

b) so Školským vzdelávacím a výchovným programom na školský rok 2021/ 22. 

 

Úlohou členov rady školy bolo dané dokumentypreštudovať. Členovia RŠ nemali  k 

daným dokumentom nijaké pripomienky a zobrali ich na vedomie a schválili ich..  
 

 

 

 

Košice 30.03.2022 

Vypracovala: Mgr. Beáta Ráczová, predsedníčka RŠ 

 

 


