
Výročná správa 

o činnosti RŠ pri ZŠ Záhorácka 95 v Malackách za rok 2015 
 

 

V priebehu roka 2015 sa uskutočnilo 5 zasadnutí rady školy.  

 

 

23. februára 2015  

 

- boli delegovaní noví členovia rady školy za zriaďovateľa Ing. Marián Novota PhD., Ing. 

Jozef Halcin  a Anna Slezáková.  

- uskutočnila sa voľba podpredsedu rady školy, ktorou sa stala Mgr. Svetlana Prsteková. 

 

- bol prerokovaný a schválený Štatút rady školy  

 

- bola prednesená Správa o zápise do 1. ročníka 

 

Rada školy pracovala od tohto zasadnutia v nasledovnom zložení: 

Predseda: PaedDr. Peter Jordán (zástupca pedagogických zamestnancov) 

Podpredseda: Mgr. Svetlana Prsteková (zástupca rodičov) 

Členovia: 

Mgr. Júlia Jánošíková (zástupca pedagogických zamestnancov) 

Ing. Mária Pajpachová (zástupca nepedagogických zamestnancov) 

JUDr. Tibor Grígel (zástupca rodičov) 

Jiří Kotrla (zástupca rodičov) 

Mária Vinceková (zástupca rodičov) 

Anna Slezáková (zástupca zriaďovateľa) 

Ing. Marián Novota PhD. (zástupca zriaďovateľa) 

Ing. Pavel Spusta (zástupca zriaďovateľa) 

Ing. Jozef Halcin (zástupca zriaďovateľa) 

 

 

 

31. marca 2015 bola prerokovaná a zobraná na vedomie  

 

- Správa o výsledkoch hospodárenia školy a čerpania rozpočtu za rok 2014 

 

Predseda rady školy informoval o činnosti rady školy za uplynulý rok formou Výročnej 

správy o činnosti RŠ za rok 2014. 

 

 

29. júna 2015 boli prerokované a zobrané na vedomie 

 

- Rámcové učebné plány na šk. rok 2015/2016 (1.a 5. ročník) s pripomienkou ohľadom 

zosúladenia ŠkVP so Štátnym vzdelávacím programom 

 

- Organizačné zmeny pre budúci školský rok, ktoré sa týkali pedagogických zamestnancov 



7. septembra 2015 boli prerokované a zobrané na vedomie 

- Školský vzdelávací program na šk. rok 2015/2016 

- Rámcové učebné plány podľa nového ŠVP pre všetky ročníky  

- Školský poriadok na školský rok 2015/2016 

Ďalej bol prerokovaný návrh kandidátov rodičov do volieb do MsŠR. Na základe uznesenia 

boli navrhnutí ako kandidáti do MsŠR: JUDr. Tibor Grígel a Jiří Kotrla.  

Členke RŠ Márii Vincekovej zaniklo členstvo v rade školy v súlade so Štatútom RŠ čl. 8 ods. 

4 písm. e), o čom informoval predseda rady školy. Novou členkou rady školy sa mala stať 

Mgr. Eleonóra Handlová, ktorá sa však nezúčastnila zasadnutia a neprijala členstvo v rade 

školy.  

 

 
12. októbra 2015  
 

- členovia rady školy boli informovaní o výsledku volieb do MsŠR uskutočnených dňa 

23.9.2015 – členom MsŠR sa stal predseda tunajšej RŠ Peter Jordán zo zástupcov predsedov 

rád škôl, zástupcovia rodičov z tunajšej RŠ sú vedení ako náhradníci v prípade zániku 

členstva v MsŠR  niektorého z rodičov 

- bola prerokovaná  a zobraná na vedomie Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015 

Novou členkou rady školy sa stala Iveta Pavlíková (zo zástupcov rodičov) v súlade so 

Štatútom rady školy čl. 5 ods. 10, ktorá na tomto zasadnutí prijala členstvo v rade školy.   

 

V rámci diskusie odznelo, že bola zaregistrovaná mailová adresa školy s doménou 

zs4malacky. Každý pedagogický zamestnanec bude mať vlastnú mailovú adresu s doménou 

školy a postupne budú mať mailové adresy s touto doménou aj všetci žiaci. 

 

 

 

 

 V Malackách dňa 31.3.2016                                                 PaedDr. Peter JORDÁN 
                                                                                                                       predseda Rady školy pri 

                                                                                                                  ZŠ Záhorácka 95 v Malackách                                                                                                                                                                                            

 

 


