
 
                                                                                                                                                                          Strana 1  z  2 

Výročná správa rady školy pri ZŠ Malá Ida                                                  
Školská 10, 044 20 Malá Ida                                                

 za rok 2015        
 
1. Prehľad o činnosti rady školy, vykonávanej v kalendárnom roku 2015 
2. Zmeny v zložení rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka 2015 
3. Rozpočet rady školy a zdroje financovania činnosti 
4. Plán činnosti rady školy na rok 2016 
 
 
 
 

 
 
Rada školy (RŠ) bola v súlade so štatútom RŠ iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, 

ktorý vyjadroval a presadzoval verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnila tiež funkciu verejnej kontroly, posudzovala 
a vyjadrovala sa k činnosti školy, školských zariadení, orgánov miestnej správy a orgánov obce z pohľadu 
školskej problematiky.  

 
Na zasadnutí RŠ, dňa 17.9.2015, bol prerokovaný Školský vzdelávací program a Plán práce školy 

na školský rok 2015/2016. 
 

Rada školy sa venovala spolupráci so školou a podľa plánu sa sústredila okrem iného na činnosť 
Občianskeho združenia Idanka, ktoré založili členovia RŠ v roku 2004. Na účet OZ sa opätovne prijímali 2% 
z daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Za rok 2015 bolo na účet OZ Idanka prijatých  2290,34 €. 
Zostatok z roku 2014 činil 1261,65 €. Škola tieto prostriedky použila na podporu zážitkového 
vyučovania v Bratislave pre žiakov 8. ročníka. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na úhradu 
poplatku notárovi, za účelom opätovnej registrácie v centrálnom registri prijímateľov na rok 2016.  

 
Prostriedky boli a budú použité v súlade s plánom, prerokovaným na zasadnutiach RŠ a OZ. 

 
 
 
 

   
 

     
 

Zloženie rady školy k 31. 12. 2015 bezo zmien 
 
 

  Titul, priezvisko, meno 
predseda Ing. Michaela Kyselová 
pedagogickí zamestnanci Mgr. Semanová Adriána 
  RNDr. Mária Jergová  
ostatní zamestnanci školy Renáta Bodnárová 
zástupcovia rodičov Mgr. Monika Pištejová  
  Branislav Janitor 
  Ing. Valentín Hovanec 
zástupca zriaďovateľa Ing. Miloš Krajči 
  Mgr. Miloš Mačinga  
  Martin Fridmanský 
 Mgr. Miroslav Kseňák 

 
 

2. Zmeny v zložení rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka 2015 

1. Prehľad o činnosti rady školy, vykonávanej v kalendárnom roku 2015  
 



l      
 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                             Strana 2 z 2 

 

 

 
      

 
 

 
Rada školy nemá vlastný majetok ani finančné prostriedky, ktorými by disponovala. 

Všetky finančné prostriedky o ktorých rada rozhodovala, boli z Občianskeho združenia Idanka a sú 
zdokumentované (viď Výročnú správa OZ za rok 2015). 

 
 

 
 

 
Rada školy bude naďalej presadzovať verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj posudzovať a vyjadrovať sa 
k činnosti školy, školských zariadení, orgánov miestnej správy a orgánov obce z pohľadu školskej 
problematiky.  

Činnosť rady školy bude naďalej súvisieť s činnosťou OZ Idanka. V pláne je informovať rodičov o 
opätovnej možnosti prispieť 2% zo svojich daní a podľa možnosti získať viac finančných prostriedkov ako v 
minulom roku. Podľa schválených zákonov bude združenie koncom roka 2016 opätovne zaregistrované. OZ 
Idanka bude naďalej spolupracovať so školou pri riešení jej  problémov. 

V roku 2016 sa uskutočnia voľby do rady školy.  
 
Všetky zápisnice a dokumenty spojené s činnosťou rady školy a OZ Idanka môže na požiadanie 

poskytnúť predsedníčka RŠ a OZ Idanka Ing. Michaela Kyselová. 
 
 
V Malej Ide, dňa 10.02.2016 

Výročnú správu vypracovala: 
                Ing. Michaela Kyselová 
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4. Plán činnosti rady školy na rok 2016 
 


