
RADA ŠKOLY  
SZŠ Felix Krásnohorská 14, Bratislava 

Zápisnica so zasadnutia konaného dňa 28. 9. 2020 
 

Miesto konania: v sídle školy 
Čas konania: od 15,00 hod do 18:00 hod. 
Zúčastnení: všetci členovia 
 
Priebeh rokovania: 
 

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

2. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti – na začiatku zasadnutia bolo prítomných 7 členov, 
z toho 1 online z dôvodu preventívnej karantény (COVID), do cca 15:15 už boli prítomní všetci 
členovia, zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 
Zástupca zriaďovateľa v Rade školy – Naďa Urbanová bola uvoľnená z funkcie na vlastnú žiadosť 
(materská dovolenka) a namiesto nej zriaďovateľ menoval Jaroslava Jurigu za člena Rady školy 
od 1.9.2020. Rokovania sa zúčastňuje už nový člen, ktorý sa predstavil ostatným členom. 

 
3. Program rokovania – schválený 7/7, bod o neverejnej časti rokovania sa presunul pred bod 

o výberové konanie riaditeľa. 
 

4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy za rok 2019/20 – schválený 7/7. RŠ zobrala na 
vedomie a odporučil zriaďovateľovi ju schváliť. 
 

5. Schválenie Plánu činnosti rady školy na rok 2021 – schválený 7/7 
 

6. Schválenie návrhu o neverejnej časti rokovania – diskusia k výberovému konaniu na riaditeľa 
– schválený 10/10. Prezentácia kandidátov bude verejná – vysielaná on-line, následná diskusia 
bude neverejná. 
 

7. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy 
 

a. Prítomných 11 členov rady školy, z toho 1 člen online. 
b. Do výberového konania sa prihlásili 2 kandidáti, obaja splnili formálne kritériá a boli 

pozvaní na výberové konanie: 
i. PaedDr. Soňa Kikušová, CSc. 
ii. RNDr. Alexandra Planková, PhD. 

c. Prezentácia kandidátov – poradie kandidátov podľa abecedy. Obaja kandidáti dostali 
priestor na prezentáciu koncepcie rozvoja školy a poskytnutie informácií o sebe. Po 
každej prezentácii prebehla diskusia – otázky zo strany členov rady školy. Kandidáti 
otázky zodpovedali. Prezentácia bola vysielaná online, link na pozeranie bol zaslaný 
všetkým zamestnancom školy ako aj všetkým rodičom žiakov vo Felixovinách cez 
víkend, kde bolo prítomných cca 12 ľudí. 

d. Diskusia členov Rady školy ku kandidátom – neverejná časť. Členovia rady školy mali 
možnosť vyjadriť svoj názor k jednotlivým kandidátom a ich prezentáciám. 

e. Tajné hlasovanie – členovia rady školy obdržali hlasovacie lístky, na ktorých zakrúžkovali 
1 z dvoch kandidátov a hlasovacie lístky vhodili do urny. Člen Rady školy, ktorý bol online 
poveril Katarínu Kalašovú, členku rady školy, aby jeho hlas vhodil do urny. 



f. Urna sa verejne otvorila, členka Rady školy – Dana Sujová spočítala odovzdané 
hlasovacie lístky – 11 ks. Všetky hlasovacie lístky boli platné, na každom bol 
zakrúžkovaný práve jeden kandidát.  

g. Výsledky hlasovania 
i. PaedDr. Soňa Kikušová, CSc. – 0/11 
ii. RNDr. Alexandra Planková, PhD. – 11/11 

h. Rada školy odporúča zriaďovateľovi vymenovať kandidáta – RNDr. Alexandru Plankovú, 
PhD. za riaditeľa školy. Pokiaľ s tým bude kandidát súhlasiť, menovanie zrealizovať 
k 1.10.2020 (pôvodný termín v zverejnenej výzve bol 1.11.2020). 
 

8. Rôzne 
a. Pani Líšková otvorila tému riešenia konfliktov medzi žiakmi na Tematínskej. K danému 

bodu prebehla diskusia, informovali sme o prijatých opatreniach. Ďalšie kroky bude riešiť 
novozvolená riaditeľka školy v spolupráci s odborným tímom. Zriaďovateľ požiadal 
o trpezlivosť s ohľadom na podniknuté opatrenia s cieľom posilniť dôveru v pedagógov 
a odborný tím. 

b. Rada školy odporúča vypracovať Manuál na riešenie konfliktov a nekomfortných situácií 
dieťaťa, v ktorom budú rámcovo špecifikované okruhy situácií a spôsoby ich riešenia. 

c. Ďalší termín Rady školy bude 16.2.2021 o 16:30 hod. 
 

 
Zapísal: P. Halák  
V Bratislave, 28. 9. 2020 
 


