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1. Predmet, termín a účastníci stretnutia 
 

 

 

2. Závery  

 

Dňa 13.5.2020 zaslala predsedníčka rady školy (Ing. Anna Dlugošová) jej členom e-mail, 

prostredníctvom ktorého ich oboznámila s dokumentmi:  

 

- Kritéria prijímacieho konania a návrh na počty prijímaných žiakov v školskom roku 2020/2021 

- Návrh rozpočtu na rok 2020 

- Správa o výsledkoch hospodárenia školy 2019 

  

Členovia Rady školy mali lehotu 5 pracovných dní odo dňa prijatia návrhu v elektronickej podobe 

vo forme formulára na vyjadrenie sa k tomuto návrhu. Pre uznášaniaschopnosť  sa vyžadovalo, aby 

sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady školy a pre prijatie stanoviska 

musela vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní. V prípade nepredloženia 

žiadneho stanoviska od jednotlivých členov v určenom termíne sa toto považuje za zdržanie sa 

hlasovania.  

 

V rámci formulára boli členom Rady školy zadané nasledovné otázky:  

1. Zadajte vaše stanovisko k návrhu na počty prijímaných žiakov 

2. Zadajte vaše stanovisko ku kritériám prijímacieho konania 

3. Zadajte vaše stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020 

4. Zadajte vaše stanovisko k správe o výsledkoch hospodárenia školy 

 

Výsledky:  

Celkovo sa vyjadrilo: 8 členov rady školy 

Súhlasilo s 1. otázkou: 8 

Súhlasilo s 2. otázkou: 8 

Súhlasilo s 3. otázkou: 8 

Súhlasilo s 4. otázkou: 8 

                                                             
1 Typ stretnutia – strategické, manažérske, operatívne, riešiteľská, kontrolné, krízové 
2Cieľ stretnutia – účel, zámer stretnutia - stav, ktorý sa má stretnutím dosiahnuť 

Typ stretnutia1 Operatívne realizované formou per rollam v čase mimoriadnej situácie 

v dôsledku epidémie COVID-19 

Cieľ2 stretnutia Vyjadrenie sa k predloženým dokumentom 

Termín konania 13.5.2020 

Miesto konania per rollam 

Prítomní viď. prehľad odpovedí členov rady školy 

Predsedajúci Ing. Anna Dlugošová 

Zapisovateľ Ing. Miriama Šofranko Minaričová 
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Hlasovania formou per rollam sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov rady školy, čím bola rada 

školy uznášaniaschopná. Súhlasné stanovisko ku všetkým 4 otázkam vyjadrili všetci zúčastnení 

členovia, čím bolo stanovisko prijaté.  

 

3. Uznesenie 

 

Členovia Rady školy berú na vedomie: Kritéria prijímacieho konania a návrh na počty prijímaných 

žiakov v šk. roku 2020/2021, Návrh rozpočtu na rok 2020, Správu o výsledkoch hospodárenia školy 

2019.  

 

4. Prílohy k zápisu zo stretnutia 

 

 

P. č. Názov 

1. Zaslaný e-mail členom rady školy 

2. Kritéria prijímacieho konania a návrh na počty prijímaných žiakov v školskom roku 

2020/2021 

3. Návrh rozpočtu na rok 2020 

4. Správa o výsledkoch hospodárenia školy 2019 

5. Výsledky dotazovania formou per rollam 
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