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ÚVOD 

 Základné ustanovenie,  pôsobnosť a poslanie rady školy 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Koškovciach bola ustanovená v zmysle § 24 zákona 

č. 596/2003 Zb. zákonov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 

orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ako aj v súlade 

s vyhláškou MŠ SR č.230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z.z. s pôsobnosťou 

v rámci školy, pri ktorej je zriadená. 

 

 

 

 

I. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O RADE ŠKOLY ( RŠ ) 

 

1.  Adresa  kde bola ustanovená  RŠ  

            Názov: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 

            Adresa: Koškovce 134, 067 12 

            Telefón: 057/7797116 

            Email:  radaskoly@koskovce.sk 

            Zriaďovateľ: Obec Koškovce 

   

 



II. FUNKČNÉ OBDOBIE RADY ŠKOLY 

  

Zmeny vo funkčnom období rady školy  

13.10.2019 

  

21.10.2019 

●     ukončenie funkčného obdobia RŠ pri ZŠ s MŠ, Koškovce 134 

 

●    začiatok nového funkčného obdobia Rady školy pri ZŠ s MŠ, 

Koškovce 134 

 

  

 

Členovia RŠ do 13.10.2019 

 

Pohlová Martina, Mgr. 

 

Predsedníčka RŠ 

Zástupca pedagogických zamestnancov 

Hermanová Tatiana Zástupca pedagogických zamestnancov MŠ 

Greš Michal Zástupca nepedagogických zamestnancov 

Balicová Jana 

 

Zástupca rodičov 

Škovránová Mária Zástupca rodičov 

Kováčová Lenka Zástupca rodičov 

Grešová Viera Zástupca rodičov 

Kočanová Adriana Zástupca zriaďovateľa 

Danková Miroslava, Bc Zástupca zriaďovateľa 

Kontuľová Iveta, Bc Zástupca zriaďovateľa 

Ďurčeková Beáta, Ing Zástupca zriaďovateľa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Členovia RŠ k 21.10.2019 

 

 

Čerňová Ivana 

 

Predsedníčka RŠ 

Zástupca pedagogických zamestnancov 

Hermanová Tatiana Zástupca pedagogických zamestnancov MŠ 

Valichnáčová Marta Zástupca nepedagogických zamestnancov 

 

Škovranová Mária 

Zástupca rodičov 

Gajdošová Dana, Ing. Zástupca rodičov 

Barníková Monika Zástupca rodičov 

Danková Mária Zástupca za rodičov MŠ 

Kontuľová Iveta, Bc. Zástupca zriaďovateľa 

Danková Miroslava, Bc. Zástupca zriaďovateľa 

Kočanová Adriana Zástupca zriaďovateľa 

Gajdošová Janka, Mgr. Zástupca zriaďovateľa 

 

III.  TERMÍNY ZASADNUTÍ RŠ V ROKU 2019  

  

1. Plán zasadnutí RŠ na rok 2019 vypracovala  predsedníčka RŠ Mgr. Martina 

Pohlová. 

Plán bol jednohlasne schválený a odsúhlasený na zasadnutí RŠ 4.10.2018 

  

2.      Termíny zasadnutí RŠ 

  

Termín  

zasadnutia RŠ 

v roku 2019 

Počet 

členov RŠ 

Počet 

prítomných 

členov 

Počet 

neprítomných 

členov 

Počet 

prítomných 

hostí 

20.6.2019 11 9 2 1 

21.10.2019 11 11 0 2 

11.11.2019 11 11 0 2 

Na každom zasadnutí RŠ bol prítomný riaditeľ školy RNDr. František Bočkay a na dvoch 

zasadnutiach bol prítomný starosta obce Ing. Vladimír Babič. 

 



 

IV.      PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH RŠ  

20.6.2019 

Program zasadnutia  

1. Hodnotiaca správa rady školy za rok 2018 

2. Správa o rozpočte a financovaní ZŠ s MŠ Koškovce za predchádzajúci rok  

3. Informácia o  počte zapísaných žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok 

4. Akcie organizované školou v danom šk. roku  

5. Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne 

zabezpečenie, poradie a dĺžka prestávok. 

6. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu  

7. Informácie o  výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za uplynulý školský rok  

8. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy 

 

 Predsedníčka RŠ Mgr. Martina Pohlová predniesla výročnú správu rady školy za rok 

2018 

K bodu 1 

Predsedníčka odovzdala slovo riaditeľovi školy a ten prítomným predniesol Správu 

o rozpočte a financovaní ZŠ s MŠ Koškovce za predchádzajúci rok. Nikto 

z prítomných nemal pripomienky, ani otázky k tomuto bodu.  

K bodu 2 

 Počet prvákov bude stačiť na vytvorenie jednej samostatnej triedy,  avizované sú 

odklady asi 5 žiakov.  

K bodu 3 

Škola sa zapojila do množstva akcií, o ktorých sú rodičia informovaní 

prostredníctvom stránky školy, aj facebookového profilu a na konci školského roka 

tradične aj cez školský bulletin. Rodičia sú s informovanosťou spokojní. 

K bodu 4 

 Predpokladá sa pokles žiakov asi o 5. Organizácia šk. roka úzko súvisí s tým, či 

bude pokračovať prebiehajúci projekt, čo súvisí s tým či škola bude mať asistentov, 

sociálneho a špeciálneho pedagóga. Je teda viac alternatív, nakoľko máme prijať 

opäť žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí môžu byť v špeciálnej triede alebo 

začlenení v bežnej triede. Prioritou je čo najlepší dopad na žiakov, odbornosť 

a dosahovanie čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov. S tým súvisí aj 

personálne zabezpečenie. Čo sa týka priestorového a materiálneho zabezpečenia, 



v lete prebehne rekonštrukcia školskej jedálne, úprava a rekonštrukcie priestorov 

školy. Posledným bodom bolo schválenie poradia a dĺžky prestávok vo vyučovacom 

procese. 

K bodu 5 

 Bol vypracovaný nový školský vzdelávací program, vzhľadom na posledný ročník 

reformy, boli upravené disponibilné hodiny, výchovný program. Prítomní vzali 

predkladané dokumenty bez pripomienok na vedomie. 

K bodu 6 

 Čo sa týka výchovno-vzdelávacích výsledkov riaditeľ aj v tomto školskom roku 

spomenul početné úspechy v predmetových olympiádach ako aj v iných 

vedomostných či výtvarných súťažiach, či už na úrovni okresu, alebo aj kraja ako aj  

veľký počet úspechov v športových súťažiach. 

K bodu 7 

 Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy, väčšina žiakov bola prijatá na školy,  

o ktoré mali záujem, dvaja žiaci boli nútení zmeniť odbor/ školu vzhľadom na 

neprijatie pre nedostatočný  počet miest oproti množstvu prihlásených  na danú 

školu.   

K bodu 8 

 

RŠ berie na vedomie: 

 

Školský vzdelávací program  pre ZŠ, Školský vzdelávací program pre 

MŠ, výchovný program  školy, poradie a dĺžku prestávok počas vyučovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 10.2019  

Uskutočnilo sa ustanovujúce zasadnutie RŠ organizované obcou Koškovce, ako zriaďovateľa 

ZŠ s MŠ, Koškovce 134 za prítomnosti starostu obce Ing. Vladimíra Babiča a riaditeľa školy 

RNDr. Františka Bočkaya.  

Program ustanovujúceho zasadnutia RŠ 

1. Informácie o priebehu a výsledkov volieb do RŠ 

2. Voľba predsedu a podpredsedu RŠ 

 Výsledky volieb do RŠ  predniesla predsedníčka komisie Mgr. Sabina Kuľhová. 

Voľby sa konali 10.10.2019  v ZŠ s MŠ Koškovce. Uskutočnili sa aj opakované voľby 

členov RŠ za rodičov z dôvodu, že vo voľbách dňa 10.10.2019 nebola splnená 

podmienka prítomnosti nadpolovičnej väčšiny voličov.  Priebeh volieb a výsledky sú 

uvedené v zápisniciach  volieb. 

K bodu 1 

 Ďalším bodom bola voľba predsedu RŠ. Voľba bola tajná. 

            Meno zvoleného predsedu RŠ: Ivana Čerňová 

            Podpredseda RŠ: Mária Danková  

            Priebeh a výsledky sú zaznamenané v zápisnici. 

            K bodu 2 

21.10.2019 

Zasadnutie pokračovalo s nasledovným programom 

1. Štatút rady školy, prerokovanie a schválenie 

2. Správa o výchovno - vdelávacej činnosti 

Predsedníčka Ivana Čerňová privítala prítomných členov RŠ a zároveň sa poďakovala 

prítomným za dôveru vo voľbách. Skonštatovala, že rada školy je uznášania schopná. 

 Štatút RŠ bol prerokovaný a jednohlasne schválený všetkými členmi  s platnosťou od 

21.10.2019. 

K bodu 1 

 Riaditeľ školy oboznámil RŠ  so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019. 

 Správa bola následne rozposlaná mailom členom  RŠ k dôkladnému preštudovaniu, 

resp. doplneniu. 

K bodu 2 



 

11. 11. 2019 

Program zasadnutia RŠ 

           1. Správa o výchovno-vzdelvacej činnosti  

           2. Návrh rozpočtu na kalendárny rok 2020 

           3. Koncepčný zámer rozvoja školy 

           4. Dodatok k Výchovnému programu a k prílohe Školského poriadku (ŠKD) 

           5. Plán zasadnutí na rok 2020 (doplnenie, schválenie) 

           6. Rôzne 

           7. Diskusia  

            

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019 bola 

riaditeľom školy upravená v časti - informácie z inšpekčnej činnosti, na základe 

pripomienky p. Kontuľovej.  

 Riaditeľ informoval, že správa bola ešte doplnená o financovanie lyžiarskeho výcviku 

a školy v prírode.  

K bodu 1 

 Rada školy bola oboznámená s rozpočtom školy. Riaditeľ školy informoval o rozpočte 

školy na rok 2020, o plánovaných výdavkoch v jednotlivých položkách rozpočtu.   

K bodu 2 

 Riaditeľ školy oboznámil RŚ  s koncepčným zámerom rozvoja školy, kde okrem iného 

informoval o súčasnom stave školy ako aj o dlhodobých cieľoch a plánoch školy.  

K bodu 3 

 Výchovný program ŠKD bol upravený v dodatku, kde bolo zrušené  

ranné schádzanie žiakov.  

K bodu 4 

 Plán zasadnutí RŠ na kalendárny rok 2020  vypracovala predsedníčka Ivana Čerňová 

Plán bol jednohlasne schválený a odsúhlasený.  

K bodu 5 

 Riaditeľ reagoval na podnet rodičov školy o rozdelení žiakov do tried. Organizáciu 

školského roka a rozdelenie žiakov do tried robí vedenie školy vždy tak, aby 

zabezpečilo všetkým žiakom, čo najlepšiu možnú edukáciu bez rozdielu.  

    V triedach, kde sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je aj asistent 

učiteľa, ktorý žiakom pomáha. 



 

 

     P. Gajdošová upozornila na to, že žiaci odhadzujú krabice mlieka a džúsov po obci.  

U žiakov je potrebné apelovať na ochranu životného prostredia. Riaditeľ školy pripomenul, že 

škola nie je zodpovedná za žiakov mimo areálu školy. Aj napriek tomu sú žiaci pravidelne 

upozorňovaní (na nástupoch, resp. triednických hodinách) na dodržiavanie školského 

poriadku a pravidlá slušného správania aj mimo areálu školy.  

    Riaditeľ školy ďalej pripomenul, že škola sa nebráni zapojiť v spolupráci s obcou aj do 

ďalších aktivít, nielen pri príležitosti Dňa Zeme, týkajúcich sa čistoty okolia školy resp. 

čistoty v obci.  

K bodu 6 

    V diskusii p. Kontuľová požiadala o vysvetlenie triedy 10.A. Povinná školská dochádzka 

trvá 10 rokov, žiačka, ktorá v ZŠ Koškovce navštevuje 10. A triedu, je žiačkou so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami vo vzdelávacom variante B žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia.  

    Riaditeľ školy taktiež odpovedal členom  RŠ na otázky týkajúce sa stravovania v školskej 

jedálni. Uviedol, že obedy v škole sa využívajú v maximálnej možnej miere takmer pre 

všetkých žiakov školy.  

    Taktiež uviedol, že požiadal spolu s predsedníčkou RZ pri ZŠ s MŠ SAD Humenné o 

zmenu cestovného poriadku.  Zmena sa má týkať posunutia autobusovej linky, ktorou 

odchádzajú domov žiaci, ktorí nestíhali obedovať v ŠJ. Jedná sa o žiakov z obcí Jabloň, 

Slovenské Krivé, Rokytov pri Humennom, Zbojné a Svetlice. Požiadavke by malo byť zo 

strany SAD vyhovené od 15.12.2019.  

     Starosta obce ďalej uviedol, že Mikulášske vystúpenie sa bude konať v Kultúrnom dome 

v Koškovciach.  

     Starosta obce ďalej uviedol, že plánuje v budúcnosti evidovať dochádzku žiakov  

 pomocou čipov.  

K bodu 7 

 

VI. Hospodárenie RŠ 

Rada školy zabezpečovala svoju činnosť v roku 2019 z prostriedkov rozpočtu školy. 

 

 

  



Záver: 

Výročnú správu RŠ vypracovala predsedníčka RŠ Ivana Čerňová dňa 

31.3.2020. 

  

 

Východiská obsahu  správy RŠ: 

I. Štatút  RŠ   vypracovaný  v súlade so zákonom  NR SR 596/  2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v znení a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade  s § 9 ods. 1 Vyhlášky 291/2004 , ktorou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

 

II.  Vyhláška MŠ SR č. 230/2009 Z . z.,  ktorou sa mení Vyhláška MŠ SR č.   

291/2004 Z. z. 

 

III. Plán  zasadnutí RŠ na rok 2019 


