
ZÁPISNICA ZO  ZASADNUTIA RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU 
MILANA KOLIBIARA DETVIANSKA HUTA 369 

 
Dátum :  20.10.2020 –  09.11.2020 

Miesto konania: elektronickou formou – prostredníctvom emailovej pošty  

Program zasadania: 

1. Otvorenie  

2. Poverenie zapisovateľa –  Kristína Vetráková 

3. Voľby do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska Huta 

369 –  zástupcovia pedagogických  zamestnancov ZŠ, MŠ 

4. Hodnotiaca správa o výchovno –vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020 /ZŠ, MŠ/ 

5. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu a informácia o školskom vzdelávacom programe v školskom roku 

2020/2021 /ZŠ, MŠ/ 

6. Informácia o zmenách a úpravách školského  vzdelávacieho programu a školského poriadku 

platného v  školskom roku 2020/2021 / ZŠ, MŠ/ 

7. Plán zasadnutí  rady školy na rok 2021 

8. Rôzne - Vaše pripomienky, názory a postoje, štatút rady školy – pripomenutie, náter strechy 

školy  

9. Uznesenie  

10. Záver 

K bodu 1:  Ako poznamenala v úvode predsedníčka rady školy , že  momentálna situácia nedovolila  

organizovať zasadnutie rady školy v priestoroch budovy školy a z usmernenia  ministra školstva zo 

dňa 29.09.2020 vyplýva odporúčanie , aby sa zasadnutie rady školy organizovalo on – line, 

predsedníčka rady školy Ing. Mária Šuleková pristúpila k   elektronickej forme zasadnutia  

prostredníctvom emailovej pošty.  Rozposlala všetkým členom rady školy dokumenty k jednotlivým 

bodom programu, ktoré je potrebné prehodnotiť.  Dokumenty boli zaslané so sprievodným listom, 

kde bol pripravený program rady školy so všetkými pripomienkami k jednotlivým bodom. Požiadala 

svojich členov,  aby  tento spôsob  komunikácie zobrali zodpovedne a vážne. Oznámila, že zasadnutie 

bude zamerané na  skutočnosti, ktoré je potrebné na začiatku každého školského roka  prehodnotiť, 

prerokovať, odsúhlasiť, prípadne podať námietky a vyjadriť nesúhlas ku konkrétnej veci -  bod 4., 5., 

6. a 7. programu zasadnutia. Ďalej požiadala o dovolenie,  aby členov rady školy v bode 3.   

poinformovala   o najnovších zmenách  v zložení  rady školy a všetkých členov požiadala o niekoľko 

povinností, vyplývajúcich z ich funkcie .   

K bodu 2: Zapisovateľ : Kristína Vetráková 

K bodu 3: Predsedníčka rady školy oboznámila svojich členov, že  v prázdninových mesiacoch škola  

mala hneď niekoľko zmien, čo sa týka vedenia školy a zároveň aj členstva  rady školy , povinnosťou 
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pedagogických zamestnancov bolo zvoliť si hneď na začiatku  nového školského roka nových 

zástupcov do rady školy.  

Členstvo v rade školy bolo ukončené: 

- p. Mgr. Jane Kamenskej – zástupkyni ZŠ,  z dôvodu , že prestala byť zamestnancom našej 

školy 

- p. Mgr. Zuzane Málišovej – zástupkyni  MŠ, z dôvodu vzdania sa funkcie (materská 

dovolenka) 

Novými členmi sa stali : 

Mgr. Milota Kamenská – zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ a 

Kristína Vetráková – zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ. 

Pogratulovala  a privítala ich a zaželala veľa elánu pri výkone tejto funkcie.  

 Pre nových členov pripomenula zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Milana 

Kolibiara Detvianska Huta 369: 

Mgr. Milota Kamenská – zástupca pedagogických zamestnancov za ZŠ 

Kristína Vetráková - zástupca pedagogických zamestnancov za MŠ 

Ing. Iveta Václaviková – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Pavel Kortiš – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Juraj Kubiš - delegovaný zástupca zriaďovateľa  

Vladimír Kret -  delegovaný zástupca zriaďovateľa                       

Valéria Ftoreková  - zástupca nepedagogických zamestnancov  

Vladimíra Kretová – zástupca rodičov za MŠ 

Ing. Marta Koristeková –zástupca rodičov za ZŠ  

Iveta Plavuchová – zástupca rodičov za ZŠ 

Ing. Mária Šuleková  - zástupca rodičov za ZŠ           

Priložila zápisnicu z voľby do rady školy za pedagogických zamestnancov – príloha č.1 
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K bodu 4: Hodnotiaca správa   za minulý školský rok – vypracovala Mgr. Mária Novodomcová   - 

príloha č. 2.  Každý jeden člen mohol vyjadriť námietky, alebo pripomienky prostredníctvom 

odpovede na emailovú poštu. Nebola žiadna námietka, ani pripomienka.  Jeden člen rady školy 

nezaslal odpoveď.  

K bodu 5: Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu a informácia o školskom vzdelávacom programe v školskom roku 2020/2021  - 

vypracovala za ZŠ Martina Kretová riaditeľ , za MŠ Kristína Vetráková – zástupca MŠ - príloha č. 3.  

Pripomienkovala  p. Ing. Marta Koristeková v dokumentoch Pedagogicko – organizačné zabezpečenie 

výchovno – vzdelávacieho procesu na rok 2020/21 , Plán práce na školský rok 2020/21.  Pani 

riaditeľka Mgr. Martina Kretová zobrala na vedomie.  

K bodu 6: Informácia o zmenách a úpravách školského  vzdelávacieho programu a školského 

poriadku platného v  školskom roku 2020/2021 / ZŠ, MŠ/ -  Príloha č. 4.  Pripomienkovala Ing. Marta 

Koristeková, pani riaditeľka Mgr. Martina Kretová zobrala na vedomie. 

K bodu 7: Plán zasadnutí  na rok 2021 – vypracovala Ing. Mária Šuleková – príloha č. 5. Neboli 

vyjadrené žiadne pripomienky.  

K bodu 8: V tomto bode  pripomenula  predsedníčka rady školy  Štatút rady školy, ktorý je v platnosti 

– príloha č. 6. Nových členov poprosila o pozorné nahliadnutie, aby  sa oboznámili s právami 

a povinnosťami vyplývajúcich   z novej funkcie.  

Poprosila ďalej členov rady školy  z radov zástupcov za zriaďovateľa ešte raz  o stanovisko  ohľadom 

náteru strechy na budove školy. 

Člen rady školy Vladimír Kret , čo sa týka náteru strechy  ako jediný z radov zriaďovateľa,  navrhol 

vyhlásiť v obecnom rozhlase brigádu dobrovoľníkov + rodičia - na náter strechy, druhý  návrh  osloviť  

Paľa Kortiša (PAKO STAV) aby to natreli oni cez svoju firmu. Len toto obdobie už asi nie je vhodné voči 

nízkym teplotám. A ďalej navrhol podať  inzerát na zhotovenie diela. ( dohodnúť cez zimné obdobie - 

termín náteru, sumu a ostatné náležitosti) a na jar začať. Lebo sa to prekladá z roka na rok!  -  

poznamenal.   

K bodu 9:  

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU 

MILANA KOLIBIARA DETVIANSKA HUTA 369, konaného elektronickou formou v dňoch 

20.10.2020 – 09.11.2020 

Rada školy berie na vedomie: 

1.  Hodnotiacu správa o výchovno –vzdelávacej činnosti v školskom roku 2019/2020 /ZŠ, MŠ/* 

1. Informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 

výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021* 

2. Informáciu o školskom vzdelávacom programe  a školskom poriadku na šk. rok 

2020/2021* 
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3. Plán zasadnutí rady školy na rok 2021 

- počtom hlasov 9 zo všetkých 11  členov rady školy,  jeden sa nevyjadril , jeden člen     

pripomienkoval 

*Uvedené dokumenty sú k dispozícii k nahliadnutiu u p. Mgr. Martiny Kretovej riaditeľky ZŠ 

s MŠ Milana Koibiara a zverejnené na webovom sídle školy v časti Dokumenty školy /ZŠ, MŠ/. 

 

K bodu: 10: Predsedníčka rady školy sa rozlúčila, s vyjadrením, že sa  teší  na  budúce 

stretnutie, ktoré by malo byť v mesiacoch  február, marec. Vyjadrila sa dúfajúc,  že sa stretneme už 

v budove našej školy.  

 

v Detvianskej Hute 9.11.2020 

Kristína Vetráková -  zapisovateľ    ....................................................... 

 

 

 

                                                                                                                       Ing. Mária Šuleková  

                                                                                                                        predseda rady školy  


