
V zmysle § 24 ods. (16) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné 

obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky. 

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO RADY ŠKOLY PRI MŠ 

BUDAPEŠTIANSKA 1 

 

Blahoželáme zvoleným členom rady školy pri MŠ, zároveň riaditeľka školy ďakuje 

všetkým zamestnancom školy, rodičom, volebnej komisii za priebeh volieb a zvládnutie 

uskutočnenia volieb v náročnej situácií ( Covid 19) 

 

Rada školy pri MŠ Budapeštianska 1, 040 13 Košice 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy (ŠZ ) 

 

Dňa 30.9.2020  o 16.00 hod. sa v  MŠ Budapeštianska 1 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 

Rady školy pri MŠ Budapeštianska 1 Košice ( boli dodržané prísne bezpečnostné podmienky ) 

Program: 

 

1. Otvorenie, privítanie a predstavenie prítomných (riaditeľka školy). Návrh a schválenie 

volebnej komisie (menovite). 

2. Oboznámenie s výňatkami vyhlášky MŠ SR 291/2004 (spôsob ustanovenia rady školy, 

zloženie jej členov, funkčné obdobie, a pod.) ako aj z metodickým usmernením č.1/2012 

z MMK 

3. Uvedenie zloženia členov rady školy menovite, koho zastupujú a s akým počtom hlasov 

z koľkých boli zvolení, resp. kým boli delegovaní. 

4. Priebeh a výsledok voľby predsedu rady školy. 

5. Iné – oboznámenie sa s dokumentami riaditeľkou školy - Štatút Rady školy, Súhlas na 

spracovanie osobných údajov, Poučenie mlčanlivosti v zmysle zákona NR SR č.18/2018 

Z.Z.  členovia  

6. záver. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

  

Priebeh: 

 

1. Riaditeľka školy Mgr. Iveta Strukanová.- otvorila, privítala a predstavila prítomných    

Návrh a schválenie volebnej komisie – členovia navrhli túto volebnú komisiu na schválenie 

a na voľby predsedu Rady školy, ktorú tvorili všetci členovia Rady školy.  



 

2. Riaditeľka školy oboznámila s výňatkami vyhlášky MŠ SR 291/2004 (spôsob ustanovenia 

rady školy, zloženie jej členov, funkčné obdobie) – predložila prítomným všetky doklady, 

týkajúce sa tajného hlasovania, ako pedagogických zamestnancov, nepedagogických 

zamestnancov, zákonných zástupcov – rodičov. 

 

3. Členmi Rady školy sú:  

 

Za pedagogických zamestnancov:     1 Cmorová Eva                   počet hlasov  16 

                                                          2. Smolíková Beáta             počet hlasov  16 

Za nepedagogických zamestnancov: 1. Kraželová Kvetoslava     počet hlasov    8 

Za zákonných zástupcov- rodičov     

                                                          1. Pasternáková Ivana    počet hlasov 97  

                                                          2. Janšíková Valéria       počet hlasov 87 

               3. Tomko Tomáš            počet hlasov  79  

                                                          4. Záriková Melánia       počet hlasov    53   

 

Členovia boli delegovaní a zvolení tajným hlasovaním samostatne, pedagogický 

zamestnanci volili zástupcov z radov pedagógov, nepedagogický zamestnanci volili 

zástupcov z radov nepedagogických zamestnancov, zákonní zástupcovia volili tajným 

hlasovaním z radov rodičov. 

Členovia zvolili predsedu Rady školy – p. Cmorová Eva 

Rada školy sa na svojom ustanovujúcom zasadnutí uzniesla a prijala tieto uznesenia: 

 

1. Členovia Rady školy z pomedzi seba – nenavrhli žiadneho kandidáta do príslušnej 

obecnej Rady školy alebo územnej Rady školy 

2. Prejednali  program zasadnutia Rady školy v šk. roku 2020/2021. 

3. Rada školy bola oboznámená so štatútom Rady školy . 

4. Členovia Rady školy boli oboznámení riaditeľkou školy o organizácií nového šk. 

roka 2020/2021, s hospodárením školy, aktivitami pre deti aj s analýzou VVČ. 

5.  Na záver riaditeľka školy a predseda Rady školy poďakovali členom Rady školy za 

aktívnu účasť. 

 


