
 

Správa Rady školy pri základnej škole s materskou školou v Jelšave za 

školský rok 2020/2021 

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Jelšave ( ďalej len 

rada školy) bola zriadená podľa §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. Rada školy je ustanovená podľa §25 zákona SNR. č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. o školskej samospráve s pôsobnosťou 

v rámci školy, pri ktorej je ustanovená. 

Rada školy mala podľa schváleného plánu na školský rok 2020/2021 

naplánované  štyri riadne zasadnutia, z ktorých sa uskutočnili len dva z dôvodu 

mimoriadnej pandemickéj situácie COVID- 19.     

 

1. Zasadnutie sa konalo 11.03. 2021 podľa nasledovného programu: 

Program: 

1.  Schválenie zmeny  Štatútu Rady školy pri ZŠsMŠ Jelšava 

2.  Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. roku 

2020/2021 

3.  Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2020 a oboznámenie 

členov rady školy 

     s rozpočtom na rok 2021 

4.  Informácia o zápise žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2021/2022 

5.  Informácie výchovného poradcu o činnosti v šk. roku 2020/2021 

6.  Aktuálne problémy školy 

7.  Rôzne 

8.  Záver 

Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 nevedela rada školy zasadať 

a schvaľovať potrebné dokumenty. Zákonná možnosť zasadať aj formou online 

alebo hlasovaním per rollam  bola umožnená schválením dodatku k štatútu rady 

školy na prvom zasadnutí. Zápisnica bola vytvorená audiozáznamom, ktorý je 

zverejnený na webovom sídle školy. Prerokovala sa a následne aj schválila 

správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2020/2021,tak 

isto sa prerokovala a následne schválila správa o čerpaní financií z rozpočtu 

školy na rok 2020 a pani riaditeľka nás oboznámila s novým rozpočtom na rok 



2021. Ďalej nás oboznámila o novom online zapisovaní žiakov do prvého 

ročníka.  

Riešili sme dlho trvajúcu situáciu ohľadom odchodu žiakov z materskej školy do 

prvých ročníkov základných škôl v Revúcej. Navrhli sme vypracovať dotazník 

pre rodičov žiakov materskej školy, ako aj odprevádzanie žiakov domov zo 

základnej školy. 

 

2. Zasadnutie sa konalo18.08.2021 podľa nasledovného programu: 

Program: 

1.  Zhodnotenie práce Rady školy za šk. rok 2020/2021 

2. Prerokovanie  a schválenie  plánu  zasadnutí  Rady  školy  na  školský  rok  

    2021/2022 

3. Návrh na schválenie zmeny školského vzdelávacieho programu 

4. Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na šk. rok 2021/2022 

5. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy 

6. Informácia o využívaní priestorov školy (napr. telocvičňa) počas prázdnin 

7. Aktuálne problémy školy 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 Druhé riadne zasadnutie rady školy prerokovalo a následne schválilo zmenu 

školského vzdelávacieho programu na školský rok 2021/2022. Pani riaditeľka 

vyhodnotila zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy a tak isto predniesla 

úspešnosť žiakov v končiacich ročníkoch v prijímaní na stredné školy. Pani 

riaditeľka nám podala informáciu o priebehu letnej školy a využívaní priestorov 

školy počas prázdnin.  

 

V Jelšave dňa: 18.08.2021                                        ....................................                     

                                                                                      Mgr. Eva Přibylová 

                                                                                       predsedníčka Rady 

                                                                                         školy pri ZŠsMŠ 
                                                                                               Jelšava 
 

 

 



PLÁN PRÁCE RADY ŠKOLY PRI ZŠ s MŠ JELŠAVA NA šk. rok 

2021/2022 

 

V zmysle schváleného štatútu zo dňa 03.04.2019 sa v školskom roku 2021/2022 

uskutočnia 4 zasadnutia rady školy. Do plánu sa zaraďuje obsah podľa 

konkrétnych podmienok školy. Pokiaľ vznikne potreba mimoriadneho 

zasadnutia, zasadnutie sa uskutoční aj mimo plánu. Pokiaľ by došlo k zavretiu 

školy z dôvodu COVID-19 opatrení Rada školy bude môcť zasadnúť aj online. 

 

 

I. zasadnutie- október 

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

v školskom roku 2020/2021- prednesenie 

- Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v 

školskom roku 2020/2021- schválenie 

- Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno- 

vzdelávacieho procesu školy v školskom roku 2020/2021 

- Aktuálne problémy školy 

- Diskusia  

- Záver 

 

II. zasadnutie- december 

- Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy 

- Aktuálne problémy školy 

- Diskusia 

- Záver 

 

III. zasadnutie- február 

- Vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského 

roka 2021/2022- prednesenie 



- Vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského 

roka 2021/2022- schválenie 

- Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2021 a oboznámenie 

členov rady školy s rozpočtom na rok 2022- prednesenie 

- Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2021 a oboznámenie 

členov rady školy s rozpočtom na rok 2022- schválenie 

- Výročná správa Rady školy za rok 2021- prednesenie 

- Výročná správa Rady školy za rok 2021- schválenie 

- Informácie o krúžkovej činnosti školy 

- Informácie výchovného poradcu o činnosti v školskom roku 2021/2022 

- Aktuálne problémy školy 

- Diskusia 

- Záver 

 

IV. zasadnutie – august 

- Vyhodnotenie zápisu žiakov do prvého ročníka na školský rok 2022/2023 

- Zhodnotenie práce Rady školy za školský rok 2021/2022 

- Informácie o využívaní priestorov školy počas prázdnin 

- Úspešnosť žiakov školy pri prijímaní na stredné školy 

- Aktuálne problémy školy 

- Diskusia 

- Záver 

 

 

 

Schválenédňa:18.08.2021                                  ......................................                                       

                                                                               Mgr. Eva Přibylová 

                                                                                predsedníčka Rady 

                                                                                  školy pri ZŠsMŠ 

                                                                                        Jelšava 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


