
RADA ŠKOLY  

SZŠ Felix Krásnohorská 14, Bratislava 

Zápisnica so zasadnutia konaného dňa 21. 4. 2020 

 

Miesto konania: online-cez Skype 

Čas konania: od 17,00 hod do 18:30 hod. 

Zúčastnení: všetci členovia + riaditeľka školy ako hosť 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod – privítanie členov zasadnutia Rady školy a hostí. 

  

2. Program rokovania – schválený 11/11, doplnil sa bod – Prerokovanie volebného 

poriadku. 

 

3. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti - 11/11, zasadnutie je uznášaniaschopné. 

 

4. Prerokovanie volebného poriadku – člen rady školy p. Repka predložil návrh 

volebného poriadku Rady školy. Volebný poriadok bol prerokovaný. Do 30.4. je ešte 

možné poslať pripomienky. Po zapracovaní pripomienok bude predložený na 

schválenie na najbližšiu Radu školy. 

 

5. Výsledky hospodárenia za rok 2019 – Riaditeľka školy predložila výsledky 

hospodárenia školy za rok 2019 na prerokovanie. Škola dosiahla celkové výnosy 1 179 

tis. Eur, z toho prijaté príspevky boli 624 tis. Eur, dotácie 527 tis. Eur. Náklady boli 1 179 

tis. Eur, z toho osobné náklady boli 811 tis. Eur, služby 311 tis. Eur. Celkový výsledok 

hospodárenia je 0 Eur. RŠ výsledky prerokovala a zobrala na vedomie predloženú 

účtovnú závierku za rok 2019 – 11/11 hlasov. 

6. Návrh rozpočtu školy na školský rok 2020/21 – Riaditeľka školy predložila návrh 

rozpočtu na školský rok 2020/21, t. j. obdobie 8/2020-7/2021. Pri zostavovaní rozpočtu 

sa počíta s otvorením a riadnym fungovaním školy od 9/2020 po koronakríze, nepočíta 

sa s plošným navyšovaním platov zamestnancov, očakávaný počet žiakov zohľadňuje 



koronakrízu aj plánované počty prvých tried. Rozpočet počíta s výnosmi 1 753 tis. Eur, 

z toho príspevky 958 tis. Eur a dotácie 793 tis. Eur. Náklady sú rozpočtované na 1753 

tis. Eur, z toho osobné náklady 1 055 tis. Eur. RŠ návrh prerokovala a zobrala na 

vedomie – 11/11 hlasov. 

7. Návrh úpravy výšky príspevku na školu a Felix klub na školský rok 2020/21 – Výška 

príspevku na školu aj klub bola upravovaná pred rokom v súvislosti s viacnásobným 

navyšovaním platov učiteľov a ostatných zamestnancov školy v období 1/2019-

1/2020. Nárast nákladov bol rozložení do postupného rastu školného v rokoch 2019-

2021. Výška školného a príspevku na klub sa navrhuje podľa tohto plánu, ktorý už bol 

komunikovaný rodičom 29.5.2019. Príspevok na školu bude 256 Eur (teraz 228 Eur) 

a príspevok na klub 68 Eur (teraz 60 Eur). Rada školy sa vyjadrila, že je to v súlade 

s predchádzajúcim plánom a nevidí dôvod to upravovať. RŠ berie na vedomie 

navrhnutú výšku školného aj príspevku na klub – 11/11 hlasov. 

8. Vyjadrenie k počtu tried – V súvislosti s koronakrízou počítame s miernym poklesom 

žiakov. Niektoré triedy sa budú dopĺňať novými prestupujúcimi žiakmi. V tejto 

súvislosti rozpočet počíta so zlúčením súčasných piatakov do jednej šiestackej triedy, 

pokiaľ ich počet klesne tak, aby mohla vzniknúť jedna trieda. Počet prváckych tried 

zatiaľ plánujeme na 3, t. j. 60 žiakov. V prípade, že by sa po vydaní rozhodnutí ukázalo, 

že nepotvrdí záujem dostatok rodičov, tak otvoríme iba 2 prvácke triedy, t. j. 40 žiakov. 

Informáciu o počte tried zobrala RŠ na vedomie. 

9. Proces prijímania prvákov – Riaditeľka školy informovala o aktuálnom procese 

prijímania prvákov. Došlo k úprave v súvislosti s koronakrízou. Už na konci februára 

a začiatkom marca prebehli rodinné popoludnia. Na základe pozorovaní na týchto 

popoludniach budú prijaté rozhodnutia o prijatí žiakov. RŠ zobrala informácie na 

vedomie. 

10. Informácia k aktuálnej koronakríze – Riaditeľka školy informovala o vyučovacom 

procese počas koronakrízy. Predseda rady školy informoval o možných úsporách 

a ďalšom postupe. Úspory budú prerokované na Rade školy na prelome júna a júla 

spolu s návrhmi na ich použitie. Rodičia žiakov sú priebežne informovaní o fungovaní 

školy počas koronakrízy. RŠ zobrala informácie na vedomie.  

 

 



11. Informácia k výberovému konaniu na riaditeľa školy 

Z dôvodu koronakrízy nebolo vyhlásené výberové konanie podľa pôvodného plánu do 

konca marca. Nové výberové konanie vyhlási zriaďovateľ do konca apríla 2020. Na 

výber riaditeľa sme oslovili aj personálnu agentúru, výberové konanie budeme 

komunikovať aj cez 

 Edujobs ( teda i na stránke MŠVVaŠ SR), 

 na web stránke školy, 

 na FB stránkach  formou postu, 

 Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja. 

 Osobné oslovovanie vhodných kandidátov 

Plánované termíny: 

 30.4.2020 – vyhlásenie výberového konania 

 31.5.2020 – termín pre kandidátov na zaslanie prihlášok 

 23.6.2020 – zasadnutie rady školy ako výberovej komisie 

 10.7.2020 – dodanie potrebných dokladov vybraného uchádzača 

 1.8.2020 – vymenovanie vybraného uchádzača do funkcie 

Členovia Rady školy zobrali na vedomie túto informáciu. 

 

 

12. Rôzne – Termín najbližšej rady školy bude 23.6.2020 o 14:00 hod. 

 

 

Zapísal: P. Halák  

V Bratislave, 21.4.2020 

 


