
Rada školy pri Základnej škole, Laborecká 66, Humenné 

 

Výročná správa činnosti Rady školy pri Základnej škole, Laborecká 66, Humenné za rok 

2020 

V zmysle Štatútu RŠ pri ZŠ, Laborecká 66 v Humennom, podľa článku VIII,  bod 7, predseda 

vypracuje správu o činnosti RŠ za príslušný rok, ktorej obsah určuje článok VIII v štatúte RŠ. 

Výročná správa, ktorú predkladáme poskytuje informácie o činnosti RŠ. 

Členovia RŠ v prehodnocovanom období svoju činnosť vykonávali v zmysle schváleného 

Plánu zasadnutí RŠ na rok 2020 a v súlade s platným štatútom RŠ. 

 

V roku 2020 zasadala RŠ v starom zložení jedenkrát, marcové zasadnutie sa neuskutočnilo 

z dôvodu pandémie Covid-19. V novom zložení zasadala dvakrát, z toho decembrové 

zasadnutie bolo dištančne, z dôvodu zlej pandemickej situácie.  

Do ukončenia činnosti predchádzajúcej RŠ, 13.10.2020, pracovala v tomto zložení: 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: Ing. Ondrej Babjarčík, Ing. Radovan Chovanec, Mgr. 

Jozef Oľha, Ing. Juraj Vaňo. Títo delegovaní zástupcovia zastávajú túto funkciu i v novom 

funkčnom období. 

Zástupcovia za pedagogických zamestnancov: Mgr. Mária Ďugošová, Mgr. Andrea 

Matuščáková 

Zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: Božena Labíková 

Zástupcovia za rodičov: Štefánia Hatalová, Mgr. Slávka Kráľová, Bc. Viktória Čiževská, Mária 

Meždejová 

Novozvolení členovia RŠ v novom funkčnom období: 

Zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

Mgr. Dominika Laudová – predsedníčka RŠ, Mgr. Vladimír Voroňák – zapisovateľ 

Za nepedagogických zamestnancov: Božena Labíková 

Zástupcovia za rodičov: Bc. Katarína Timáková – podpredsedníčka RŠ, Jana Černegová, 

Štefánia Hatalová, Ing. Marta Mihaličová 

 

 



1. Prehľad činnosti RŠ 

Prvé zasadnutie RŠ sa z dôvodu pandémie uskutočnilo 24. 06. 2020 za prítomnosti riaditeľa 

školy. PaedDr. Alexander Fecura, ktorý informoval o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. 

polrok šk. roka 2019/2020. Ďalej podal informáciu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 

2020, predložil návrh rozpočtu školy na rok 2020. Riaditeľ školy informoval o pedagogicko – 

organizačnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu v šk. roku 2020/2021, 

predložil na schválenie Doplnok k učebnému plánu na šk. rok 2020/2021. Ďalej oboznámil 

radu školy o počte prijatých žiakov do 1. ročníka na nasledujúci školský rok a o počte 

prijatých žiakov 9. ročníka na zvolené štúdiá. V závere informoval o projektoch školy, ktoré 

sú realizované na základe poskytnutých finančných prostriedkov. 

Predsedníčka RŠ Mgr. Mária Ďugošová predniesla výročnú správu o činnosti RŠ za rok 2019, 

ktorú členovia RŠ prerokovali a schválili.  

Uznesenia a úlohy 

Rada školy berie na vedomie: 

Informáciu o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka 2019/2020 

Návrh rozpočtu školy na rok 2020 

Informácia o pedagogicko – organizačnom zabezpečení výchovno– vzdelávacieho procesu 

v šk. r. 2020/2021 

Informácia o počte prijatých žiakov do 1. roč. v šk. r. 2020/2021 

Informácia o počte prijatých žiakov na zvolené štúdiá 

Informácia o projektoch školy 

 

Rada školy schvaľuje: 

Správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2019 

Výročnú správu Rady školy pri ZŠ, Laborecká 66, Humenné za rok 2019 

Doplnok k učebnému plánu na rok 2020/2021 

 

Druhé, ustanovujúce zasadnutie novozvolenej RŠ sa uskutočnilo 14.10.2020, na ktorom 

riaditeľ školy PaedDr. Alexander Fecura podal informáciu o voľbách do RŠ za pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov školy, za rodičov i za zriaďovateľa. Predstavil všetkých 

členov novej RŠ. Ďalej navrhol členom RŠ spôsob voľby predsedu RŠ verejným hlasovaním, 

ak niekto nenavrhne iný spôsob. RŠ hlasovanie verejným hlasovaním schválila. S celkovým 



počtom 9 hlasov /proti nebol nikto, zdržal sa 1/, získala dôveru jediná kandidátka Mgr. 

Dominika Laudová. Následne novozvolená predsedníčka RŠ navrhla za podpredsedu RŠ Bc. 

Katarínu Timákovú a za tajomníka Mgr. Vladimíra Voroňáka. Verejným hlasovaním členovia 

rady oba návrhy jednomyseľne schválili.  

Tretie zasadnutie sa z dôvodu aktuálne pandemickej situácií a avizovanej nízkej účasti členov 

RŠ uskutočnilo elektronicky 17.12.2020, bez fyzickej prítomnosti členov rady. Predsedníčka 

Mgr. Dominika Laudová, poslala členom RŠ email, v ktorom ich oboznámila s programom 

zasadnutia a predložila návrh na schválenie Štatútu Rady školy a plán práce na rok 2021. Po 

spripomienkovaní Štatútu RŠ pánom Oľhom boli obidva návrhy schválené. 

Uznesenia a úlohy: 

RŠ prerokovala a schvaľuje: 

Štatút RŠ pri Základne škole, Laborecká 66, Humenné na nasledujúce obdobie. 

Plán práce zasadnutí RŠ na rok 2021. 

 

2. Účasť členov RŠ na zasadnutiach 

Dátum zasadnutia Počet prítomných Ospravedlnení  Neospravedlnení 

24.06.2020   7   4   0 

14.10.2020   10   1   0 

17.12.2020   11   0   0 

 

 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

Rade školy neboli pridelené žiadne finančné prostriedky. 

 

 

 

V Humennom 17.06.2021      Mgr. Dominika Laudová 

               Predsedníčka RŠ 

 

Výročná správa o činnosti RŠ bola prerokovaná a schválená na zasadnutí RŠ dňa 17.06.2021. 


