
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

 dňa 27. 01. 2020 
 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Mária Janičová, Mgr. Agáta Andraščíková, Mgr. Mária  Berdisová, 

Alžbeta Križalkovičová, Lenka Michaleková, Matej Križalkovič, Ing. Miroslav Ištoňa, Mgr. Stanislav 

Angelovič, Marianna Kopnická 

 

Neprítomní členovia RŠ:  Ing. Peter Sabol, Magdaléna Hricová 

Prítomní hostia: Mgr. Stanislav Holovač 

Program: 

1. Úvod 

2. Rozpočet školy 

3. Realizácia projektov 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Mária Janičová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny 

skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia 

a odovzdala slovo pánovi riaditeľovi Mgr. Stanislavovi Holovačovi. 

K bodu 2: 

Riaditeľ školy oboznámil členov rady školy s rozpočtom školy na rok 2020.  Poukázal na  celkový 

rozpočet školy, vrátane príspevku na výchovu a vzdelávanie v MŠ, príspevku na učebnice, 

príspevku na žiakov zo SZP, vzdelávacie poukazy a na asistenta učiteľa pre žiaka so ŠVVP. 

K bodu 3: 

Riaditeľ poukázal na projekty, ktoré sa na škole realizujú. Na základe schválenia projektu 

o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V základnej škole 

úspešnejší II.“ sa vytvorili dve pracovné miesta, a to pedagogický asistent a školský pedagóg.  

Projekt sa začal realizovať  od 1.10. 2019 a končí 31.8.2022 /3 roky/. 

Na základe operačného programu Ľudské zdroje – Zámer organizovania aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby,  sú od 1.4.2019  prijaté dve pomocné pracovné sily do ŠJ. 

V rámci projektu „Cesta na trh práce 2“  škola vytvorila a prijala pomocnú vychovávateľku do MŠ k 

žiakom z marginalizovanej rómskej komunity vo veku 3-6 rokov, ktorá pochádza tiež z tejto 

komunity.  



K bodu 4: 

V rámci diskusie sa pán Angelovič informoval, či je na škole špeciálna trieda a či je normatív na 

žiaka v danej triede vyšší. Riaditeľ vysvetlil, že normatív na žiaka v špeciálnej triede je navýšený. 

Podotkol, že vzhľadom na inklúziu vzdelávania týchto žiakov sa v budúcom školskom roku 

špeciálna trieda neotvorí. Koľko tried bude v novom školskom roku, závisí od počtu zapísaných 

žiakov a naplnenosti tried. Nulté ročníky v najbližších rokoch nahradia prípravné ročníky, ktoré 

budú povinné pre všetky deti. Pán Ištoňa sa informoval ohľadom realizácie prípravných ročníkov.  

Pán riaditeľ vysvetlil, že je to v štádiu prípravy. Oboznámil členov rady školy s predpokladanou 

realizáciou výstavby telocvične a chodby, ktorá by spojila budovu ZŠ s budovou MŠ. Väčšina členov 

rady školy zaujala negatívny postoj ohľadom prepojenia daných budov. Padol návrh, že finančné 

prostriedky by sa mohli efektívnejšie využiť na rekonštrukciu kuchyne. 

 

K bodu 5: 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení: 

Rada školy berie na vedomie: 

- Rozpočet školy 

- Realizáciu a zapojenie sa do projektov  

 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Toryse 27. 01. 2020                                             Zapísala: Mgr. Agáta Andraščíková 


