
Zápisnica 
zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou  

Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné 302 
zo dňa 2. septembra 2020 v priestoroch základnej školy 

 
Prítomní: Ing, Juraj Bachroník, Veronika Fuljerová, Mgr. Adela Gumančíková, Eva Komadová, 
Ing. Katarína Krchová, Mgr. Janka Macková, Mgr. Jozef Ráztočný, Ľubomír Škorvan 
 
Neprítomní: Mgr. Alena Cipková, Ing. Pavel Gabrík,  Mgr. Andrea Nemčáková - ospravedlnení 
 
Prizvaní: Mgr. Mária Milučká, riaditeľka ZŠ s MŠ SUT 
    Gabriela Zajacová, zástupkyňa pre MŠ 
                 
Priebeh zasadnutia 
 

1. Otvorenie, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 

Zasadnutie Rady školy otvorila a viedla predsedníčka Mgr. Adela Gumančíková. Privítala 
prítomných členov a konštatovala, že na zasadnutí je prítomných 8 členov, 3 boli z neúčasti 
ospravedlnení. Zasadnutie Rady školy je teda uznášania schopné.  Za zapisovateľku bola 
zvolená: Mgr. Adela Gumančíková, za overovateľov zápisnice boli zvolení: Mgr. Jozef Ráztočný 
a Ľubomír Škorvan. 

 
Predsedajúca dala hlasovať za schválenie programu zasadnutia, tak ako bol uvedený 
v pozvánke, ktorá je prílohou.  
  
Hlasovanie:    
ZA: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
   
2. Kooptácia nových členov RŠ 
Rada školy schválila Dodatok č. 4 a aktualizovala Čl. 4. Zloženie rady školy, nakoľko zaniklo 
členstvo v RŠ Alojzovi Gumančíkovi. Novým členom delegovaným zriaďovateľom školy sa stala 
pani Veronika Fuljerová. 
 
3. Informácia riaditeľky ZŠ o počtoch zapísaných detí do ZŠ a MŠ v šk. r. 2020/21 
 
Pani riaditeľka Mgr. Mária Milučká informovala prítomných členov RŠ o počtoch detí prijatých 
do ZŠ a MŠ v šk. roku 2020/2021.  
 
Prijatí žiaci do 1. ročníka ZŠ   
Počet prijatých žiakov do prvého ročníka : 21 detí 
Odklad : 4 deti 
 
Prijaté deti do MŠ   
Počet prijatých detí do MŠ : 104 detí 
Počet neprijatých detí do MŠ : 0 detí 
 
Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy 
Prijatí na stredné školy : 32 deviatakov 
Prijatí na osemročné gymnázium : 4 piataci 



  
Rada školy uvedené berie na vedomie. 
 
4. Koncepčný zámer rozvoja školy 
Pani riaditeľka Mgr. Mária Milučká priblížila prítomným členom RŠ koncepciu ďalšieho rozvoja 
školy v období na 2-3 roky, predovšetkým zameranie školy na digitálnu a čitateľskú 
gramotnosť, zdravý životný štýl. Škola je zaangažovaná v projekte "V základnej škole 
úspešnejší" a "Domestos pre školy". 
 
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2019/2020   
      
Pani riaditeľka Mgr. Mária Milučká predniesla prítomným členom Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2019/2020. 
  
Rada školy berie oboznámenie so správou na vedomie. 
    
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 
2019/2020   
      
Pani zástupkyňa Gabriela Zajacová predniesla prítomným členom Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti MŠ, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2019/2020. 
  
Rada školy berie oboznámenie so správou na vedomie. 
 
7. Rôzne  
Členovia RŠ prediskutovali možnosť realizácie zelenej triedy v areáli ZŠ s MŠ, prenesenie 
pôvodného altánku z bývalého inventáru MŠ v centre V. Rovného alebo výstavbu nového 
prekrytého areálu na výučbu detí v letnom období. Riaditeľstvo ZŠ napíše v danej záležitosti 
žiadosť adresovanú zriaďovateľovi. 
 
8. Záver 
 
Keďže bol program zasadnutia naplnený, predsedníčka prítomným členom poďakovala za 
účasť a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
Vo Veľkom Rovnom, dňa  2. septembra 2020 
 
 
Zapísala : Mgr. Adela Gumančíková  
 
                                                                                                        Mgr. Adela Gumančíková 
                                                                                                         predseda Rady školy 
 
 
Overovatelia zápisnice :    Mgr. Jozef Ráztočný 
 
             Ľubomír Škorvan 


