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Výročná správa za rok 2021 

o činnosti Rady školy pri ZŠ Kežmarská 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. – predsedníčka RŠ 

Zástupcovia zriaďovateľa: MUDr. Igor Jutka, MPH. 

Ing. Ján Varga 

Mgr. Peter Berinšter  

Bc. Gabriela Vološinyová 

 

 

V uplynulom období sa rada školy venovala najmä voľbe riaditeľa školy, nakoľko dlhoročný riaditeľ 

p. Mgr. Pavel Horňák ukončil svoje pôsobenie v tejto funkcii odchodom do dôchodku. Činnosť rady 

školy v uplynulom období bola tiež limitovaná epidemiologickou situáciou spôsobenou pandémiou 

ochorenia COVID-19, čo narušilo plynulosť pravidelných zasadnutí rady školy.  

V roku 2021 došlo k zmene členky rady školy zo strany zriaďovateľa a p. Máriu Sarkovú nahradila p. 

Bc. Gabriela Vološinyová.  

 

 

Prvé zasadnutie RŠ v roku 2021 sa z dôvodu zlej epidemiologickej situácie a s tým súvisiacich 

zatvorených škôl uskutočnilo až dňa 1.6.2021, kedy sa konalo výberové konanie na obsadenie 

funkcie riaditeľa ZŠ Kežmarská 30 v Košiciach. 

 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 1.6.2021 v priestoroch ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice. 

Výberovú komisiu tvorilo 11 členov rady školy, 1 zástupca Štátnej školskej inšpekcie a 1 zástupca z 

Okresného úradu – odbor školstva v Košiciach. Členovia výberovej komisie mali hlas rozhodujúci.  

Do výberového konania, ktoré malo uzávierku dňa 30.04. 2021, sa prihlásili dvaja kandidáti. 

Výberová komisia (rada školy) počtom hlasov 12 prijala uznesenie, ktorým nenavrhla zriaďovateľovi 

vymenovať do funkcie riaditeľa ZŠ Kežmarská 30, Košice žiadneho kandidáta, nakoľko žiaden z 

kandidátov nedosiahol potrebný počet hlasov.   

 

Po výberovom konaní bol zo strany zriaďovateľa dočasne poverený riadením školy Mgr. Marek 

Dufinec. 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2020  

Dňa 11.10.2021 sa konalo riadne zasadnutie rady školy s programom: 

 

1. Vyjadrenie sa k dokumentom školy, ktoré boli predložené Mgr. Marekom Dufincom 

(povereným riadením školy):  

a) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Kežmarská 30 za šk. rok 2020/21 

(Predkladá Mgr. Marek Dufinec, poverený riadením školy) 

b) Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu pre školský rok 2021/22 (Predkladá Mgr. Marek Dufinec, poverený 

riadením školy) 

c) Informácia o Školskom vzdelávacom programom a výchovnom programe (Predkladá Mgr. 

Marek Dufinec, poverený riadením školy) 

2. Prerokovanie Výročnej správy rady školy za rok 2020 

3. Prijatie uznesení k bodom zasadnutia 

4. Plán zasadnutí rady školy na ďalšie obdobie 

5. 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 (osobou poverenou 

riadením školy) na vyjadrenie.  

Rada školy prerokovala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.  

Rada školy po zapracovaní pripomienok vydala stanovisko k predmetnej správe. Rada školy vzala 

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

2020/21 a odporučila Mestu Košice ako zriaďovateľovi Základnej školy Kežmarská 30 schváliť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Kežmarská 30 za školský rok 2020/2021. 

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

zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu pre školský rok 2021/2022. 

Rada školy vzala na vedomie doplnenia k Školskému vzdelávaciemu a výchovnému programu. 

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

a členky rady školy (8) bez výhrad.   

2. Rada školy bola oboznámená s Výročnou správou rady školy za rok 2020 zverejnenou na stránke 

ZŠ Kežmarská 30. 

3. Rada školy prijala uznesenia k predmetným dokumentom.  

4. Rada školy schválila návrh programu na ďalšie zasadnutie.  

 

 

Dňa 14.12.2021 sa konalo druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ 

Kežmarská 30 v Košiciach. 

 

Druhé výberové konanie sa uskutočnilo dňa 14.12.2021 v priestoroch ZŠ Kežmarská 30, 040 11 

Košice. Výberovú komisiu tvorilo 11 členov rady školy, 1 zástupca Štátnej školskej inšpekcie a 1 

zástupca z Okresného úradu – odbor školstva v Košiciach. Členovia výberovej komisie mali hlas 

rozhodujúci.  

Do výberového konania, ktoré malo uzávierku dňa 05.11. 2021, sa prihlásili dvaja kandidáti. 
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Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2020  

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania prijala uznesenie s počtom hlasov 10, 

ktorým navrhla zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice 

kandidátku pani PaedDr. Janu Poprockú, ktorá splnila podmienky stanovené výberovou komisiou a 

získala stanovený počet hlasov prítomných členov rady školy.  

 

V zmysle § 3 ods. 2 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Košice, ako zriaďovateľ', listom zo dňa 12.01.2022 

zaslal svoje nesúhlasné stanovisko s predloženým návrhom na menovanie p. PaedDr. Jany Poprockej 

do funkcie riaditeľa Základnej školy Kežmarská 30, Košice. 

 

Táto skutočnosť znamenala organizáciu ďalšieho výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/-

ky školy. Výsledok tretieho výberového konania bude zahrnutý do výročnej správy za rok 2022. 

 

Celkovo je možné skonštatovať, že aj v uplynulom roku na zasadnutí Rady školy pri ZŠ Kežmarská 30 

a pri realizovaných výberových konaniach prebiehala otvorená a konštruktívna diskusia.  

 

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

otvorený dialóg a konštruktívny prístup pri realizácii výberových konaní.  

 

 

V Košiciach 30. marca 2022 

 

JUDr. Daniela Lamačková, PhD. 

Predsedníčka rady školy 

 

 


