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POZVÁNKA 

 

na zasadnutie  

Rady Súkromnej základnej školy, Komenského 2, Košice 

 

 

Týmto Vás pozývam na zasadnutie Rady školy  

na dňa 14. mája 2020 o 15.30 hod.  

v priestoroch SZŠ Komenského 2, Košice. 

 

 

 

Program stretnutia Rady školy 

1. Otvorenie zasadnutia  a voľba zapisovateľa. 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti. 

3. Prezentácia a odsúhlasenie programu zasadnutia. 

4. Výsledky hospodárenia za rok 2019. 

5. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/ 2021. 

6. Informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s Covid-19. 

7. Termín ďalšieho stretnutia. 

8. Rôzne, diskusia. 

9. Záver zasadnutia. 

 

 

 

Ing. Mária Reviľáková 

Predsedníčka Rady školy 
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ZÁPISNICA  

ZO ZASADNUTIA 

  

Rady  

Súkromnej základnej školy, Komenského 2, Košice 

 

zo dňa 14. mája 2020 
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Listina prítomných 
 

Na zasadnutí Rady školy sa dňa 14. 5. 2020 zúčastnili nasledujúce členky: 

 

Mgr. Mária Biľová (MB), riaditeľka školy, čo prítomná potvrdzuje svojím podpisom 

 

........................................................ 

Mgr. Mária Biľová 

 

 

Ing. Iveta Orbánová (IO), čo prítomná potvrdzuje svojím podpisom: 

 

.......................................................... 

Ing. Iveta Orbánová 

 

 

Ing. Mária Reviľáková (MR), čo prítomná potvrdzuje svojím podpisom: 

 

.......................................................... 

Ing. Mária Reviľáková 

 

 

Bc. Anna Tomčová (AT), , čo prítomná potvrdzuje svojím podpisom: 

 

.......................................................... 

Bc. Anna Tomčová 

 

 

Mgr.  Paulína Ganaj (PG), čo prítomná potvrdzuje svojím podpisom: 

 

.......................................................... 

Mgr. Paulína Ganaj 

 

 

Martina Matiová (MM), čo prítomná potvrdzuje svojím podpisom 

 

......................................................... 

Martina Matiová  

 

 

 

Mgr. Katarína Margetinová, zapisovateľka                                   ............................................................. 
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Dňa 14. mája 2020 o 15.30 hod. sa v priestoroch SZŠ Komenského 2, Košice uskutočnilo zasadnutie 

Rady Súkromnej základnej školy, Komenského 2, Košice (ďalej aj Rada školy).  

 

Program stretnutia Rady školy 

10. Otvorenie zasadnutia  a voľba zapisovateľa. Kontrola uznášaniaschopnosti. 

11. Prezentácia a odsúhlasenie programu zasadnutia. 

12. Správa o hospodárení so štátnymi prostriedkami za rok 2019. 

13. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/ 2021. 

14. Informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s Covid-19. 

15. Rôzne, diskusia. 

16. Termín ďalšieho stretnutia. 

17. Záver zasadnutia. 

 

 

1. 

Otvorenie zasadnutia  a voľba zapisovateľa. 

Zasadnutie otvorila predsedníčka RŠ Ing. Mária Reviľáková, ktorá skonštatovala, že sú prítomné 

všetky členky Rady školy. Následne predniesla návrh, aby za zapisovateľa bola zvolená Mgr. Katarína 

Margetinová. 

Rada školy všetkými hlasmi prítomných členiek zvolila za zapisovateľku: Katarínu Margetinovú. 

 

2. 

Prezentácia programu zasadnutia. 

Predsedníčka RŠ Ing. Mária Reviľáková predniesla navrhovaný program (uvedený vyššie). 

Rada školy všetkými hlasmi prítomných členiek návrh programu odsúhlasila. 

 

3. 

Správa o hospodárení so štátnymi prostriedkami za rok 2019. 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Biľová zaslala pred zasadnutím všetkým členkám RŠ správu 

o hospodárení so štátnymi prostriedkami za rok 2019. Vysvetlila jednotlivé položky, ich náplň 

a finančné toky.  

V nasledujúcej diskusii dovysvetlila štruktúru rozpočtu školy a jednotlivé príjmy, ich pôvod 

a charakter. Predmetná správa je za rok 2019, od termínu otvorenia školy, t. j. september- december 

2019. Od roku 2020 bude škola reportovať celé kalendárne roky.  

 

Hlasovanie za vzatie na vedomie: 

za: 5                          proti: 0                          zdržali sa: 0  

 

Rada školy prijala hlasmi všetkých členiek nasledovné rozhodnutie: 

Rada školy berie na vedomie Správu o hospodárení  

so štátnymi prostriedkami za rok 2019.  
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4. 

Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/ 2021. 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Biľová zaslala pred zasadnutím všetkým členkám RŠ návrh rozpočtu školy 

na nasledujúci školský rok. Vysvetlila jednotlivé položky, náklady aj príjmy, ich náplň a finančné toky. 

Najvyššie náklady sú na zabezpečenie pedagogického personálu. Škola je prevádzkovaná 

v prenajatých priestoroch SPŠS- Strednej priemyselnej školy strojníckej (vlastníkom budovy je Košický 

samosprávny kraj), teda energie a relevantné služby uhrádza v jednej sume nájomného.  

V nasledujúcej diskusii boli vyjasnené niektoré čiastkové náklady, ako napr nákup učebníc, 

nepedagogickí zamestnanci a pod.  

Ukázalo sa, že v rozpočte chýba suma na zabezpečenie opráv a údržby (mimo údržby priestorov 

poskytovanej priamo SPŠS). 

 

Hlasovanie za schválenie návrhu rozpočtu: 

za: 5                          proti: 0                          zdržali sa: 0  

 

Rada školy prijala hlasmi všetkých členiek nasledovné rozhodnutie: 

Rada školy schvaľuje návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/ 2021 s podmienkou zapracovania 

položky Náklady na opravy a udržiavanie.  

   

5. 

Informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s Covid-19. 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Biľová referovala, aká je momentálna situácia v súvislosti s pandémiou 

Covid-19 a karanténou. Vyučovanie prebieha pravidelne online, deti sa zúčastňujú a zapájajú, súčasný 

objem rodičom vyhovuje (podľa zistení zo spätnej väzby). V rámci ŠKD sú deťom pravidelne zasielané 

krátke videonávody na kreatívne aktivity. Situácia má, samozrejme, negatívny dopad na príjmy školy: 

znížili sa príjmy na ŠKD a očakáva sa aj zníženie príspevku mesta pre školu vzhľadom na nižšie 

podielové dane.  

 

Podľa predbežných informácií je veľká pravdepodobnosť, že ministerstvo školstva obnoví vyučovanie 

pre materské školy a prvý stupeň základných škôl k 1. júnu 2020 s tým, že školy budú musieť 

zabezpečiť naplnenie prísnych hygienických opatrení.  

Pre školu vyplynie potreba zabezpečiť bezdotykové teplomery na ranný zdravotný filter, dezinfekciu 

a hygienu rúk, náhradné jednorazové rúška a pod. Školská dochádzka bude dobrovoľná. V prípade, že 

bude schválená a škola sa otvorí, bude potrebné vopred uskutočniť prieskum medzi rodičmi ohľadom 

záujmu o nástup detí. 

 

6. 

Rôzne, diskusia 

V rámci Rôzneho poskytla riaditeľka školy Mgr. Mária Biľová odpovede na otázky členiek ohľadom 

napr.  

a) zápisu budúcoročných prvákov. Momentálne je zápis takmer uzavretý. Do školy nastúpi 32 

detí, keďže maximálny počet detí v každej z dvoch prváckych tried je 16. 

b) Letného klubu ako kvázi náhrady za ŠKD v mesiacoch počas pandémie, 

c) spracovania konceptu komunitnej školy. 
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7. 

Termín ďalšieho zasadnutia RŠ 

Predsedníčka RŠ Ing. Mária Reviľáková navrhla termín ďalšieho stretnutia na jún 2020, ktorý bude 

konkretizovaný priebežne aj podľa možností členiek RŠ. Návrh bol prijatý. 

 

8. 

Záver zasadnutia. 

Predsedníčka Rady školy Mgr. Mária Reviľáková uzavrela zasadnutie a poďakovala prítomným  

za účasť. 

 

 

 

Overila: 

Ing. Mária Reviľáková                                                             .................................................... 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Katarína Margetinová                                                     ..................................................... 

 

 

V Košiciach, 23. 5. 2020   

 

 


