
ZÁPISNICA 

 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice, konaného dňa 

26.10.2021 o 16,00 hod. na pôde školy 

 
Účasť:  7 /podľa prezenčnej listiny/ 

Termín konania: 26.10.2021 o 16,00 hod. 

Miesto konania: spoločenská miestnosť ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice 

 

Program:   

 

1. Otvorenie zasadnutia Rady školy 

2. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

3. Školský vzdelávací program a výchovný program na školský rok 2021/2022 

4. Plán zasadnutí RŠ na školský rok 2021/2022 

5. Rôzne 

6. Uznesenie 

7. Záver 

 

Materiál predložený riaditeľkou školy:   

1. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 (zo 

dňa 1.7.2021) 

2. Inovovaný školský vzdelávací program s platnosťou od 1.9.2021 

 

 

Zápis o priebehu:  

 

K bodu 1 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice (ďalej len 

„RŠ“) MUDr. Andrea Gočalová, ktorá privítala všetkých prítomných členov RŠ a riaditeľku 

školy Mgr. Ľudmilu Medvecovú a oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Všetci 

prítomní členovia RŠ s programom súhlasili.  

 

K bodu 2 

Riaditeľka školy oboznámila prítomných so základnými údajmi dokumentu Správa o výsledkoch 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021. Prítomní vzali informácie 

a samotnú správu na vedomie. Jej plné znenie je prístupné na webovej stránke školy. 

 

K bodu 3 

Riaditeľka školy oboznámila prítomných s dokumentom Inovovaný školský vzdelávací program  

splatnosťou od 1.9.2021. Jeho plné znenie je prístupné na webovej stránke školy. Prítomní vzali 

informácie na vedomie.  

 

K bodu 4 

Predsedníčka RŠ predstavila prítomným návrh na redukciu počtu stretnutí RŠ, z dôvodu súčasnej 

epidemiologickej situácie, z doterajších 4 na 2 a určila termín najbližšieho zasadnutia na máj 

2022 (s možnosťou zvolania mimoriadneho zasadnutia podľa potreby). Uvedený návrh a termín 

prítomní odsúhlasili. 

 

 

 

 



 

K bodu 5 

 

RŠ sa venovala téme pravidiel karantény žiakov z dôvodu pandemickej situácie s ochorením 

COVID – 19. Konkrétne si overovala nutnosť potvrdenia ukončenia karantény detským lekárom 

na Regionálnom Úrade verejného zdravia formou telefonátu zodpovednej zamestnankyni úradu. 

Tá túto povinnosť potvrdila ako naďalej platnú a zakladajúcu sa na oficiálnych predpisoch. 

 

Ďalej sa RŠ venovala projektu O2 Akadémie, o ktorom sa od riaditeľky školy dozvedela, že nie 

je známe, kto školu tento rok do projektu zapojil. Škola tento školský rok nemá záujem sa do 

projektu zapojiť, nakoľko je v procese prípravy spustenia Atletickej akadémie sestier 

Velďákových, o ktorej už informovala aj rodičov žiakov. 

 

K bodu 6 

 

a) predsedníčka Rady školy formulovala uznesenie zasadnutia Rady školy takto: 

 

 

UZNESENIE 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice, konaného dňa 

26.10.2021 o 16,00 hod. na pôde školy 

 
  a.)  Rada školy berie na vedomie: 

 

1. Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

2. Školský vzdelávací program a výchovný program na školský rok 2021/2022 

 
 

b) členovia Rady školy hlasovali o vyššie uvedenom uznesení nasledovne: 

 

Hlasovanie o uznesení zasadnutia RŠ:  

Prítomní: 7 

                                                                                                                       Za: 7 

                                                                                                                       Proti: 0 

                                                                                                                       Zdržal sa: 0 

K bodu 7 

 

Keďže všetci prítomní s uznesením súhlasili bez pripomienok, predsedníčka Rady školy 

zasadnutie Rady školy ukončila a prítomným za účasť poďakovala. 

 

 

 

 

Košice: 26.10.2021 

 

Zapisovateľ:    Ing. Jana Vácziová                      ................................................ 
 
Zápisnicu overili:   MUDr. Andrea Gočalová                    ................................................ 
 
   MUDr. RNDr. Gabriela Šedivá  ................................................ 

 



 

Prílohu tejto zápisnice tvoria nasledovné dokumenty: 

• Pozvánka na zasadnutie Rady školy dňa 26.10.2021 /zo dňa 19.10.2021/ 

• Prezenčná listina z tohto zasadnutia /zo dňa 26.10.2021/ 

• Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 (zo 

dňa 1.7.2021) 

• Inovovaný školský vzdelávací program s platnosťou od 1.9.2021 

 


