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Výročná správa za rok 2020 

o činnosti Rady školy pri ZŠ na Kežmarskej ulici č. 30 v Košiciach 

 
Rada školy pri ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach (RŠ) pracovala v uplynulom období v zložení:  

 

Pedagogickí zamestnanci:  Mgr. Zuzana Šoltýsová   

PaedDr. Amália Šlapková  

Nepedagogickí zamestnanci:  Ing. Martina Košťálová  

Rodičia:    Ing. Rastislav Bero 

    Mgr. Zuzana Dopirák   

Zuzana Hanispalová   

JUDr. Daniela Lamačková, PhD. 

Zástupcovia zriaďovateľa:  MUDr. Igor Jutka, MPH. 

Ing. Ján Varga 

Mgr. Peter Berinšter  

Mária Sarková 

 

V uplynulom období sa prvé zasadnutie rady školy konalo dňa 23.9.2020  s programom: 

 

1. Privítanie a predstavenie nových členov RŠ  

2. Oboznámenie s výsledkami volieb zástupcov do RŠ  

3. Voľby predsedu a podpredsedu RŠ 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

1. Zasadnutie Rady školy otvoril Mgr. Pavel Horňák, riaditeľ školy. Riaditeľ školy privítal a predstavil 

nových členov RŠ. Zloženie RŠ je nasledovné:  

 

 Ing. Rastislav Bero   - rodič 

Mgr. Zuzana Dopirák   - rodič 

Zuzana Hanispalová   - rodič 

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.  - rodič 

Mgr. Zuzana Šoltýsová   - pedagóg 

PaedDr. Amália Šlapková   - pedagóg 

Ing. Martina Košťálová.    - nepedagóg  

Mgr. Peter Berinšter   - zástupca zriaďovateľa 

Mária Sarková    - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Ján Varga    - zástupca zriaďovateľa 

MUDr. Igor Jutka, MPH   - zástupca zriaďovateľa 

 

2. Riaditeľ školy informoval o spôsobe a výsledkoch volieb do RŠ. Voľba kandidátov do RŠ za 

pedagogických zamestnancov bola dňa 1.7.2020.  

Počet oprávnených voličov: 47 

Počet skutočných voličov: 40  

Do Rady školy boli zvolení: Mgr. Zuzana Šoltýsová a PaedDr. Amália Šlapková.  

Voľba kandidáta do RŠ za nepedagogických zamestnancov bola dňa 16.9.2020.  

Počet oprávnených voličov:8.  
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2020  

Počet skutočných voličov: 7  

Do Rady školy bola zvolená: Ing. Martina Košťálová.  

Voľba kandidátov do RŠ za rodičov bola dňa 16.9.2020.  

Počet oprávnených voličov: 536  

Počet skutočných voličov: 352  

Do Rady školy boli zvolení: Ing. Rastislav Bero, Mgr. Zuzana Dopirák, Zuzana Hanispalová a JUDr. 

Daniela Lamačková.  

Za zriaďovateľa boli delegovaní: Mgr. Peter Berinšter, MUDr. Igor Jutka, MPH, Mária Sarková a Ing. 

Ján Varga. 

3. Voľba predsedu a podpredsedu RŠ. Predseda rady školy musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov rady školy, t. j. 6 hlasov. Za predsedu RŠ bola navrhnutá a zároveň členmi RŠ 

jednomyseľne zvolená tajným hlasovaním JUDr. Daniela Lamačková, PhD.  

Počet oprávnených voličov: 11  

Počet prítomných voličov: 10 

Zvolená predsedníčka rady školy JUDr. Daniela Lamačková, PhD. sa poďakovala za vyslovenú dôveru, 

prijala funkciu predsedu RŠ a pokračovala vo vedení zasadnutia rady školy. Za podpredsedu RŠ bola 

navrhnutá a zároveň členmi RŠ jednomyseľne zvolená Mgr. Zuzana Dopirák verejným hlasovaním. 

Počet oprávnených voličov: 11 

Počet prítomných voličov: 10 

4. Zvolený predseda RŠ navrhol ďalšie zasadnutie RŠ na marec 2021 v zmysle harmonogramu zasadnutí 

schváleného predchádzajúcou RŠ. Na zasadnutie pripraví rámcový návrh programu jednotlivých 

zasadnutí a Štatút Rady školy. 

5. Novozvolený predseda RŠ poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

 

Druhé riadne zasadnutie rady školy sa konalo v dňoch 28.11.2020 – 8.12.2020 (z dôvodu epidemiologickej 

situácie zasadnutie prebiehalo mailovou formou v zmysle § 38b ods. 4 zákona  č. 596/2003 Z. z. štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve) s programom: 

 

1. Vyjadrenie sa k dokumentom školy, ktoré boli predložené riaditeľom školy:  

a) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 (Predkladá riaditeľ ZŠ 

Mgr. Pavel Horňák). 

b) Školský vzdelávací a výchovný program (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák). 

c) Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno – 

vzdelávacieho procesu pre školský rok 2020/2021 (Predkladá riaditeľ ZŠ Mgr. Pavel Horňák). 

2. Riešenie podnetu rodičov - Zaujatie stanoviska RŠ k medializovaným informáciám o vyjadreniach 

riaditeľa školy na jeho súkromných sociálnych sieťach (uverejnené v denníku Košice dnes zo dňa 

4.12.2020) 

3. Prijatie uznesení k bodom zasadnutia 

4. Záver 

 

1. Rada školy sa vyjadrila k dokumentom, ktoré jej boli v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve predložené riaditeľom školy na vyjadrenie.  

Rada školy vzala na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Kežmarská 30 za 

školský rok 2019/20 a odporučila Mestu Košice ako zriaďovateľovi Základnej školy Kežmarská 30 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Kežmarská 30 za školský rok 

2019/2020.  

Rada školy vzala na vedomie Školský vzdelávací a výchovný program. 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2020  

Rada školy vzala na vedomie informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu pre školský rok 2020/2021. 

K všetkým trom predloženým dokumentom sa vyjadrili a vzali na vedomie všetci prítomní členovia a 

členky rady školy (9) bez výhrad. 

2. Na základe podnetov rodičov, ktoré predložili dvaja členovia RŠ, sa rada školy zaoberala zaujatím 

stanoviska k medializovaným informáciám denníka Košice dnes zo dňa 4.12.2020, ktoré sa týkali 

názorov prezentovaných riaditeľom školy na jeho súkromnom facebookovom profile. Rada školy 

dospela k záveru, že nie je oprávnená posudzovať  a ani nijako nezasahuje do súkromných názorov 

riaditeľa školy zverejnených na jeho súkromnom profile na sociálnej sieti. Zároveň v stanovisku 

riaditeľa školy požiadala, aby v budúcnosti na svojom súkromnom profile/profiloch na sociálnych 

sieťach vystupoval ako súkromná osoba, nie ako riaditeľ ZŠ Kežmarská 30. Týmto stanoviskom 

považuje rada školy predmetnú vec za uzavretú.  

K bodu č. 2 sa z prítomných členov RŠ vyjadrilo 7 členov a členiek rady školy a stotožnili sa s 

predmetným stanoviskom. Dvaja prítomní členovia sa k navrhnutým alternatívam nevyjadrili. 

Stanovisko schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov a členiek rady školy.  

3. Prijatie uznesení k bodom zasadnutia. 

4. Dňa 8.12.2020 bola mailová komunikácia k obom bodom programu uzavretá. A tento deň sa považuje 

aj za deň zasadnutia rady školy. Predsedníčka RŠ poďakovala členom a členkám RŠ za prezentované 

stanoviská a vyjadrenia.   

 

 

Celkovo aj v uplynulom roku na zasadnutiach Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 prebiehala otvorená a 

konštruktívna diskusia k predkladaným bodom programu.  

 

Ako predsedníčka rady školy kladne hodnotím spoluprácu medzi členmi a členkami rady školy a otvorený 

dialóg a spoluprácu s pedagogickým zborom, pracovníkmi a  vedením školy. 

 

 

V Košiciach 31. marca 2021 

 

JUDr. Daniela Lamačková, PhD. 

Predsedníčka rady školy 

 

 


