
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Torysa 

konaného dňa 18.10.2017 o 16:00 hod. 

 

Prítomní členovia RŠ:  viď prezenčná listina 

Prítomní hostia: Mgr. Oľga Bujňáková, Ing. Jozef Stedina 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2017 

3. Obsadenie výkonu funkcie riaditeľky školy do doby vykonania výberového konania 

4. Diskusia 

5. Záver. 

Priebeh: 

K bodu 1: 

Predsedníčka RŠ Mgr. Viera Sontágová privítala prítomných a na základe prezenčnej listiny 

skonštatovala uznášaniaschopnosť RŠ. Predsedníčka predstavila nového člena rady školy 

Mgr. Máriu Janičovú, ktorá bola kooptovaná za skupinu rodičov materskej školy, vzhľadom 

na skutočnosť odstúpenia Mgr. Dominiky Hradisky ako člena z rady školy. Ďalej predsedníčka 

oboznámila prítomných s programom zasadnutia a odovzdala slovo p. riaditeľke Mgr. Oľge 

Bujňákovej. 

K bodu 2: 

Riaditeľka školy oboznámila členov RŠ o Správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 

školský rok 2016/2017, kde podrobne rozobrala jednotlivé časti zo správy čo sa týka 

personálneho, finančného zabezpečenia chodu školy, predstavila SWOT analýzu, inováciu 

školského vzdelávacieho programu. Celý dokument je súčasťou tejto zápisnice. 

K bodu 3: 

Ing. Jozef Stedina informoval členov rady školy o zmenách vo vedení školy, vzhľadom na 

skutočnosť vzdania sa funkcie riaditeľa školy Mgr. Katarínou Pacindovou, ktorá je 

v súčasnosti na materskej dovolenke. Počas jej neprítomnosti je  menovaná do funkcie 

riaditeľky školy Mgr. Oľga Bujňáková. Vzdaním sa funkcie riaditeľky školy Mgr. Katarínou 

Pacindovou sa menovanie Mgr. Oľgy Bujňákovej skončilo. Do doby uskutočnenia výberového 



konania na funkciu riaditeľa školy Ing. Jozef Stedina informoval členov rady školy, že 

poveruje riadením školy Mgr. Oľgu Bujňákovú. 

K bodu 4: 

V diskusii sa vyjadrila pani riaditeľka o zmene školského vzdelávacieho programu pre II. 

ročník s mentálnym postihnutím a o zmene školského vzdelávacieho programu pre III. ročník 

základnej školy, ktoré sú zapracované v prebiehajúcom  školskom roku  2017/2018. 

V diskusii ďalej predniesla svoje odstúpenie z členstva v rade školy a zároveň vzdanie sa 

funkcie predsedu rady školy Mgr. Viera Sontágová, ktorá týmto odovzdala Mgr. Agáte 

Andraščíkovej celú spisovú agendu rady školy, kde svojim podpisom o prevzatí to aj Mgr. 

Agáta Andraščíková potvrdila. Ostatní členovia rady školy sa dohodli, že ďalšie zasadnutie 

rady školy povedie Mgr. Agáta Andraščíková, kde bude zvolený nový predseda rady školy. 

 

 

RŠ prijala uznesenie v tomto znení: 

Rada školy berie na vedomie: 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2016/2017 

- Informáciu zriaďovateľa Ing. Jozefom Stedinom o poverení funkciou riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou Torysa  Mgr. Oľgu Bujňákovú do doby vykonania 

výberového konania 

- Inovovaný školský vzdelávací program pre II. ročník základnej školy s mentálnym 

postihnutím a Inovovaný školský vzdelávací program pre II. ročník základnej školy 

- Vzdanie sa členstva v rade školy – členova: Mgr. Dominiky Hradiska a Mgr. Viera 

Sontágová. 

 

 

Predsedníčka RŠ sa všetkým prítomným poďakovala a zasadnutie RŠ ukončila. 

 

 

v Toryse 20.10.2017                                                    zapísala: Mgr. Viera Sontágová 

 


