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Pozvánka 

 

na zasadnutie Rady školy 

na dňa 4. mája 2021 o 15:00 hod. v priestoroch SZŠ Komenského 2, Košice,  

resp. online 

 

 

 

Program stretnutia Rady školy 

1. Otvorenie zasadnutia  a voľba zapisovateľa. 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti. 

3. Prezentácia a odsúhlasenie programu zasadnutia. 

4. Výsledky hospodárenia za rok 2020. 

5. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2021/ 2022  

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 4. mája 2021 
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Listina prítomných 
 

Na zasadnutí Rady školy sa dňa. 1. 2021 zúčastnili nasledujúce členky: 

 

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

 

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

Ing. Mária Reviľáková 

 

 

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

 

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

Ing. Iveta Orbánová 

 

 

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

 

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

Mgr. Mária Biľová 

 

 

Mgr. Katarína Margetinová, zapisovateľka                                   ............................................................. 
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Dňa 4. mája 2021 o 15.00 hod. sa uskutočnilo online zasadnutie Rady Súkromnej základnej školy, 

Komenského 2, Košice (ďalej aj Rada školy).  

 

Program stretnutia Rady školy 

1. Otvorenie zasadnutia  a voľba zapisovateľa. 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti. 

3. Prezentácia a odsúhlasenie programu zasadnutia. 

4. Výsledky hospodárenia za rok 2020. 

5. Návrh rozpočtu školy na rok 2021.  

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

7. Termín ďalšieho stretnutia. 

8. Rôzne, diskusia. 

9. Záver zasadnutia. 

 

1., 2. 

Otvorenie zasadnutia  a voľba zapisovateľa. Kontrola uznášaniaschopnosti. 

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. 

 

3. 

Prezentácia a odsúhlasenie programu zasadnutia. 

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

Rada školy všetkými hlasmi prítomných členiek upravený návrh programu odsúhlasila. 

 

4. 

Výsledky hospodárenia za rok 2020. 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Biľová prezentovala predloženú správu o hospodárení: aké prostriedky,  

na aký účel a za akých podmienok, resp. s akými administratívnymi povinnosťami boli pridelené  

na prenesené a originálne kompetencie, na stravovacie návyky (1,20 Eur), na pomáhajúce profesie, 

asistentov, odborných pracovníkov: špeciálnu pedagogičku a školskú psychologičku. Info: škola žiadala 

prostriedky navyše v dohodovacom konaní, istý objem bol vrátený, keďže nebolo možné preplatiť 

nadčasy v ŠKD. Počas online vyučovania na jar 2020 bola rodičom poskytnutá jednorazová zľava na 

školných poplatkoch vo výške 50 Eur (plánovaná zo zľavy na nájomnom, ktoré však škola do dnešného 

dňa nedostala v plnej výške).  

 

IO: návrh: spracovať zoznam/ urobiť si mapu rodičov- podporovateľov, ktorí by mali- perspektívne- 

záujem pomôcť škole nejakým spôsobom (službami, tovarom a pod.) 

MB informovala o doterajších daroch zo strany rodičov a oslovených firiem pre školu- kancelárskych 

potrieb, hier, počítačov a pod. 
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Rada školy prijala hlasmi všetkých členiek nasledovné rozhodnutie: 

Rada školy berie na vedomie správu o hospodárení za rok 2020. 

 

 

5.  

Návrh rozpočtu na rok 2021. 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Biľová prezentovala návrh rozpočtu na ďalší kalendárny rok. Je to flexibilný 

dokument, uvádza odhad príjmov z normatívnych prostriedkov, školných poplatkov, vzdelávacích 

poukazov, príspevkov MPC na projekty/ ľudské zdroje- pomáhajúce profesie. Výdavky sú bežného 

charakteru: mzdové náklady (najobjemnejšia položka), nájom, spotreba, služby, nákup IKT a materiálu 

a pod., zabezpečovanie stravy- obedov, mimoškolskej a krúžkovej činnosti. Novou položkou bude 

plnenie franchisingovej zmluvy s OZ Felix Bratislava.  

 

Rada školy prijala hlasmi všetkých členiek nasledovné rozhodnutie: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi schváliť návrh rozpočtu na rok 2021. 

 

  

6. 

Informácia o výchovno-vzdelávacích aktivitách školy počas pandémie Covid-19 a núdzového stavu. 

Riaditeľka školy Mgr. Mária Biľová informovala o realizácii vyučovania a mimo-vyučovacích aktivít 

v škole a zodpovedala otázky členiek. Stručný sumár:  

 V škole sa zatiaľ prípad ochorenia Covid-19 nevyskytol, naďalej sa dodržiavajú prísne 

hygienické a pandemické opatrenia. 

 Všetci žiaci školy mali zabezpečené dištančné vyučovanie (online a formou e-mail správ 

a komunikácie cez portál EduPage). Po jarnej skúsenosti sa zefektívnil rozvrh aj spôsob výučby. 

Niekoľko detí z kritickej/ technickej infraštruktúry sa učilo v škole.  

 Vo februári žiaci nastúpili do školy, jedna trieda každého ročníka prezenčne a jedna online. 

V marci nastúpili všetci druháci, postupne aj prváci a po veľkonočných prázdninách aj ostatní 

prváci.  

 Rodičia pristúpili k celej veci veľmi zodpovedne. Chránili sa, v prípade podozrenia neprišli deti 

do školy, chodili sa testovať a nosili rúška. V súčasnosti elektronicky podávajú každý týždeň 

vyhlásenia o bezinfekčnosti. Vzhľadom na pokles príjmov v rodinách sa vyskytli aj problémy 

s uhrádzaním poplatkov, považujú sa za prechodné, škola ponúka predĺženie splatnosti. 

 Pandémia nám bráni stretávať sa viac s rodičmi, plánujeme v tomto čase letné akcie so 

súčasnými aj rodičmi budúcich prvákov. 

 Aj keď škola reálne úspory nemá, chceme vyjsť rodičom v ústrety tak, že im ponúkneme 

bezplatný letný tábor a letnú školu.  

 

MR vyslovila v mene rodičov poďakovanie za výborné naplánovanie a zvládnutie online vyučovania. 
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Rada školy hlasmi všetkých členiek nasledovné rozhodnutie 

Rada školy berie na vedomie správu o o výchovno-vzdelávacích aktivitách školy počas pandémie 

Covid-19 a núdzového stavu. 

 

 

7.  

Termín ďalšieho stretnutia. 

V zmysle schváleného Plánu činnosti Rady školy: október 2021. 

 

8. 

Diskusia, rôzne 

 MB: Pripravujeme sa na ďalší rok, máme dvoch vychovávateľov do ŠKD a dve nové učiteľky. 

 Diskusia: na podnet rodiča ohľadom zmeškaného zápisu dieťaťa do prvého ročníka prebehla 

diskusia o situácii a možných alternatívach. Rodičom bude komunikované rozhodnutie vedenia 

podložené odporúčaním RŠ. Jedno dieťa odchádza ku koncu školského roka z druhého ročníka.  

 MR: krátka informácia o budovaní inkluzívnej školy. Pripravované aktivity a nastavovanie 

procesov.  

 MB: Pre rodičov, ktorí potrebujú k dieťaťu asistenta, bude vypracovaný dodatok k zmluve, 

aby bolo jednoznačné, že ho zabezpečuje zákonný zástupca, ak ho škola nedostane 

prideleného.   

 AT: podnet na diskusiu o bezpečnosti na internete počas online vyučovania. 

 KM: výzva/ podnet na brainstorming: nápady na teambuildingové akcie s rodičmi. 

 

9. 

Záver zasadnutia. 

Predsedníčka Rady školy Ing. Mária Reviľáková uzavrela zasadnutie a poďakovala prítomným za aktívnu 

účasť. 

 

 

 

Overila: 

Ing. Mária Reviľáková, predsedníčka rady školy                  .................................................... 

 

 

Zapísala: 

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

 

 

V Košiciach, 10. 5. 2021   

 

 


