
RADA ŠKOLY pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE ŠENKVICE 

Zápisnica zo zasadnutia  

Dátum konania:  09.06.2020 

Účasť:  viď prezenčná listina  

Program:  

1. Otvorenie – privítanie 

2. Vyhodnotenie uznášaniaschopnosti Rady školy (ďalej len RŠ) 

3. Informácia o poverení riadiť ZŠ 

4. Informácia o predĺžení funkčného obdobia RŠ 

5. Informácia o vzdaní sa funkcie predsedníčky RŠ 

6. Voľba predsedu Rady školy 

7. Informácia o prijímaní žiakov a ďalších náležitostiach počas mimoriadneho stavu 

8. Príprava na odložené výberové konanie na riaditeľa Základnej školy v Šenkviciach 

9. Diskusia, rôzne 

  
1. Zasadnutie otvoril a členov privítal podpredseda RŠ T.Paulech.  

Prítomných členov oboznámil s programom zasadnutia.  
Podpredseda určil zapisovateľa: V. Nováková  
Podpredseda určila overovateľa zápisnice: T.Turiničová 
 

2. Rokovania RŠ sa zúčastnilo 8 členov z celkového počtu 11. 

Zúčastnení členovia predstavujú nadpolovičnú väčšinu všetkých členov. 

Rokovanie RŠ bolo uznášaniaschopné. 

 

3. Na základe informácie od zriaďovateľa „z dôvodu personálnych zmien vo vedení školy bola v 

zmysle § 5 ods.9 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme dočasným riadením 

školy poverená Mgr. S. Mifková s platnosťou od 2. 3. 2020 do vymenovania nového riaditeľa 

školy.“ 

 

4. Starosta obce Šenkvice predĺžil oznámením zo dňa 5.5.2020 funkčné obdobie súčasnej RŠ do 

uplynutia 3 kalendárnych mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie v súvislosti 

s pandémiou Covid19. Mimoriadna situácia v krajine pravdepodobne skončí k 15.6.2020. 

 

5. Podpredseda RŠ informoval, že doterajšia predsedkyňa RŠ, pani Katarína Hurajtová, sa 

s platnosťou od 1.6.2020 vzdala funkcie predsedu RŠ pri ZŠ v Šenkviciach. Mandát členky RŠ 

si ponecháva. 

RŠ berie na vedomie rezignáciu K.Hurajtovej na post predsedníčky RŠ k 1.6.2020. 

 

 

 



6. Voľba predsedu RŠ: 

a. Proces voľby predsedu RŠ sa riadi platným štatútom RŠ 

b. Rokovanie RŠ musí byť uznášaniaschopné, čo bolo splnené 

c. Zvolený kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov 

d. Kandidátom na post predsedu RŠ sa stal: Ondrej Somorovský 

e. Hlasovanie: 7 členov ZA, 0 proti, 1 sa zdržal 

f. Uznesenie: RŠ za svojho predsedu zvolila p.Ondreja Somorovského 

 

7. K.Hurajtová prečítala informáciu o prijímaní detí do ZŠ a ďalších dôležitých faktoch 

počas mimoriadnej situácie v súvislosti s Covid19 (elektronické prijímanie do 1. ročníka 

a pod., prerušenie ŠJ, ŠKD a pod.). Dokument bude zaslaný emailom na členov RŠ. 

 

8. Prebehla diskusia k postupu vo výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa 

Základnej školy v Šenkviciach. O najbližších krokoch bude predseda RŠ informovať 

členov zvyčajnou formou a následne na ďalších zasadnutiach RŠ. 

 

9. Diskusia, rôzne 

Dokumentáciu RŠ odovzdá do archívu ZŠ bývalá predsedkyňa K.Hurajtová. 

 

 

____________________________   

podpredseda Rady školy, Tomáš Paulech 

 

____________________________  

zapisovateľ, Veronika Nováková 

 

__________________________   

overovateľ, Tamara Turiničová 


