
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

konaného dňa 28. 05. 2018 

 

 

Prítomní členovia RŠ: Mgr. Mária Janičová, Mgr. Agáta Andraščíková, Alžbeta Križalkovičová, 

Lenka Michaleková, Mariana Kopnická, Mgr. Stanislav Angelovič, Jozef Ištoňa, Matej Križalkovič 

 

Neprítomní členovia RŠ: Oľga Novická, Mgr. Mária Berdisová, Juraj Kiktavý 

                                              

 

Program: 

1. Úvod 

2. Postup a organizácia výberového konania 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie Rady školy otvorila a prítomných privítala predsedníčka RŠ Mgr. Mária Janičová. 

K bodu 2: 

Predsedníčka RŠ oboznámila členov rady školy s termínom a miestom výberového konania. 

Predložila návrh volebného lístka a spôsob hlasovania. Členovia rady ( výberová komisia ) školy 

súhlasili s daným spôsobom hlasovania. Hlasovanie bude tajné a kandidát je úspešný, ak získa 6 

hlasov. Dohodli sa na kritériách, podľa ktorých bude daný uchádzač hodnotený. Predsedníčka RŠ  

poverila člena výberovej komisie, ktorý rozdá pripravené hlasovacie lístky. Po hlasovaní členmi 

výberovej komisie ich zozbiera. Pred výberovou komisiou ich otvorí a oznámi, či hlasovací lístok je 

platný. Aby výberová komisia mohla byť uznášania schopná je potrebný súhlas 7 členov, čo je 

nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy + delegovaní zástupcovia (11+2). Tento počet 

hlasov musí byť zachovaný aj v prípade, keby sa niekto z týchto 13 členov na výberové konanie 

nedostavil. Ak sa nedostavia 7 členovia rady školy – výberové konanie sa neuskutoční. S výsledkom 

hlasovania bude uchádzač oboznámený ústne po skončení hlasovania. 

Uchádzač dostane aj písomné oznámenie o tom, že rada školy podá zriaďovateľovi návrh na jeho 

menovanie. 

 

K bodu 3: 

 V diskusii členovia RŠ diskutovali o počte uchádzačov a či sú splnené všetky požiadavky 

a kvalifikačné predpoklady. Predsedníčka RŠ potvrdila platnosť potrebných dokumentov a dodala, 

že sú splnené aj kvalifikačné predpoklady potrebné k výberovému konaniu. Padla otázka, či aj 



delegovaní členovia hlasujú. Predsedníčka RŠ vysvetlila členom rady, že aj delegovaní členovia 

patria do výberovej komisie, čiže hlasujú. Preto pre platné uznesenie je potrebných 7 hlasov, čo je 

nadpolovičná väčšina.  

 

K bodu 4: 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení:  

Rada školy berie na vedomie Postup a organizáciu výberového konania 

Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

V Toryse 28. 05. 2018                                                   Zapísala: Mgr. Agáta Andraščíková 


