
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia  Rady školy pri ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec, 

ktoré sa konalo dňa 27.10.2014 
 
Program:  1. Voľby do rady školy 

                 2. Kompetencie rady školy  

 3. Voľba predsedu rady školy             
                 4. Diskusia, záver 
 
Neprítomní: p.Dana Demáková - ospravedlnená  
  
Prizvaní: Mgr.Jaroslav Seman – riaditeľ školy 
               Mgr.Iveta Bachledová – primátorka mesta 

 
1.BOD 
Voľby do rady školy 
 

Primátorka mesta Mgr.Iveta Bachledová oboznámila prítomných s dôvodmi vyhlásenia, priebehom 
a výsledkom volieb. 

Keďže funkčné obdobie predchádzajúcej rady školy sa skončilo 25.10.2014, bolo potrebné zvoliť nových 
členov rady školy a predsedu rady školy na obdobie rokov 2014 - 2018. Mesto Podolínec, ako zriaďovateľ 
Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec vyzvalo dňa 08.09.2014 riaditeľstvo školy, aby  do 

10.10.2014 vykonalo voľby členov rady školy. Zloženie rady školy má byť nasledovné – 2 zástupcovia 
pedagogických zamestnancov, z toho jeden pedagogický zamestnanec materskej školy, 1 zástupca 
nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia rodičov, z toho jeden rodič dieťaťa materskej školy a 4 
delegovaní zástupcovia mesta.  

Voľba zástupcu pedagogických zamestnancov za ZŠ sa uskutočnila dňa 08.10.2014 na pracovnej 
porade. V zmysle § 1, ods. 7 Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška) navrhli pedagogickí zamestnanci za členku rady školy 
Mgr.Paulu Pisarčíkovú. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí. Navrhnutá kandidátka bola v tajných voľbách 
zvolená za členku rady školy.  

Voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ sa uskutočnila na stretnutí zvolanom riaditeľom 

školy dňa 01.10.2014. V zmysle § 1, ods. 7 vyhlášky navrhli prítomní nepedagogickí zamestnanci za členku 
rady školy Martinu Simoníkovú. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí. Navrhnutá kandidátka bola v tajných 
voľbách zvolená za členku rady školy.  

Voľba zástupcu pedagogických zamestnancov za MŠ sa uskutočnila dňa 17.09.2014 na pedagogickej 
rade. Pedagogickí zamestnanci navrhli do rady školy dve kandidátky Bc.Helenu Haničákovú a p.Máriu 
Spirčákovú. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním, v ktorom bola za členku rady školy zvolená p.Mária 

Spirčáková.  

Voľba zástupcu rodičov žiakov ZŠ sa uskutočnila dňa 08.10.2014 na plenárnej schôdzi RZ. V zmysle § 1, 
ods.6 vyhlášky bola vyhlásená opakovaná voľba pretože nebola prítomná nadpolovičná väčšina rodičov. 
Prítomní rodičia navrhli za členov rady školy p.Jakuba Nováka, p.Danu Demákovú a p.Janu Meckovú, ktorí 
boli v tajnom hlasovaní zvolení za členov rady školy.  

Voľba zástupcu rodičov detí MŠ  sa uskutočnila dňa 10.09.2014 na plenárnej schôdzi RZ. V zmysle § 1, 
ods.6 vyhlášky bola vyhlásená opakovaná voľba pretože nebola prítomná nadpolovičná väčšina rodičov. 

Plenárna schôdza RZ zvolila navrhnutého kandidáta Pavla Cocha za člena rady školy tajným hlasovaním.  
Všetci navrhnutí kandidáti pred hlasovaním vyjadrili svoj súhlas s členstvom v rade školy. Zápisnice 

z volieb a hlasovacie lístky z tajného hlasovania sú uložené u riaditeľa školy a po ustanovujúcej schôdzi rady 
školy budú odovzdané zvolenému predsedovi rady školy.  

Dňa 10.10.2014 bolo mestu doručené oznámenie o výsledku volieb do rady školy. Následne zriaďovateľ 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.10.2014 delegoval do rady školy svojich 4 zástupcov, a to 
Ing.Štefan Zimu, p.Petra Hojstriča, Mgr.Radoslava Borovského a p.Jolanu Osvaldovú.  

 
Zloženie rady školy na funkčné obdobie 2014 – 2018 je nasledovné: 
1) Mgr.Paula Pisarčíková – za pedagogických zamestnancov základnej školy  
2) Mária Spirčáková – za pedagogických zamestnancov materskej školy  

3) Martina Simoníková – za nepedagogických zamestnancov školy  
4) Mgr.Jakub Novák – za rodičov žiakov základnej školy  

5) Mgr.Dana Demáková – za rodičov žiakov základnej školy  
6) Bc.Jana Mecková – za rodičov žiakov základnej školy  
7) Pavol Coch – za rodičov detí materskej školy  
8) Ing.Štefan Zima – delegovaný zástupca zriaďovateľa  
9) Peter Hojstrič – delegovaný zástupca zriaďovateľa  

10) Jolana Osvaldová – delegovaný zástupca zriaďovateľa  
11) Mgr.Radoslav Borovský – delegovaný zástupca zriaďovateľa  

 
 

 



2.BOD 
Kompetencie rady školy  

Riaditeľ školy oboznámil prítomných členov rady školy s kompetenciami rady školy podľa zákona NR SR 
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (viď príloha č.1). Zároveň ich informoval, 

že štatút rady školy sa nachádza na webovej stránke školy. 
 
3.BOD 

Voľba predsedu rady školy   
Mgr.Jaroslav Seman poďakoval primátorke mesta za zhrnutie priebehu volieb a vyzval členov rady školy, 

aby sa dohodli na spôsobe voľby predsedu rady školy. Prítomní členovia rady školy sa dohodli na verejnom 
hlasovaní (za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0).  

Ing.Štefan Zima navrhol za predsedu rady školy Mgr.Paulu Pisarčíkovú, ďalší kandidáti neboli navrhnutí. 
Navrhnutá kandidátka bola vo verejnom hlasovaní zvolená za predsedu rady školy. Výsledky volieb: 

Mgr.Paula Pisarčíková –  za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 1. 
 
4.BOD 
Diskusia, záver 

Do diskusie sa prihlásil Mgr.Jakub Novák, ktorý navrhol riaditeľovi školy, aby predseda rady školy bol za 
svoju prácu odmenený odmenou. Riaditeľ školy zobral na vedomie požiadavku p.Nováka s tým, že o takomto 
druhu odmeny by mal rokovať s odborovou organizáciou, keďže takýto druh odmeny nie je v mzdovom 

predpise. 
Na záver predsedníčka rady školy Mgr.Paula Pisarčíková poďakovala členom rady školy i prizvaným 

osobám za účasť na zasadnutí. 
 

V Podolínci 27.10.2014 
 
Zapísala: M.Simoníková 

 
 
Zriaďovateľ: Mgr.Iveta Bachledová, primátorka mesta  

Riaditeľ školy: Mgr.Jaroslav Seman  

Predseda rady školy: Mgr.Paula Pisarčíková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


