
ZÁPISNICA 
Zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov, 

konaného dňa 29. 12. 2020 o 17:00 online cez aplikáciu Webex 
Účasť:  podľa prezenčnej listiny 
Termín konania: 29. 12. 2020 o 17,00 hod. 

Miesto konania: Základná škola, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov a domácnosti 
jednotlivých členov Rady školy  
Program: 1.   Otvorenie zasadnutia  

2. Informácie p. riaditeľa o priebehu volieb do Rady školy v roku 2020 

3. Informácie p. riaditeľa o aktuálnom dianí v škole – vyjadrenie k dištančnému 
vzdelávaniu, o chystanom návrate žiakov II. stupňa na prezenčnú formu 
vzdelávania, o prebiehajúcich rekonštrukciách a opravách v škole a pod. 

4. Vyjadrenie Rady školy k podnikateľskej činnosti školy (šk. bazén) 

5. Voľba predsedu Rady školy 
6. Diskusia. 
7. Návrh na uznesenie 

Zápis o priebehu:  

K bodu 1 
 

Pre zlú epidemiologickú situáciu a aktuálnych opatrení Vlády SR na základe odporúčaní 
Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19, sa zasadnutie Rady školy  uskutočnilo 

formou online mítingu pomocou aplikácie Webex cez internet.  
 
K bodu 2 
 

Riaditeľ školy Mgr. Igor Drotár priblížil prítomným členom rady školy priebeh volieb do rady 
školy za jednotlivých zástupcov  – kedy a akým spôsobom prebehli. Ponúkol k nahliadnutiu 
zápisnice z jednotlivých volieb – pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov 
aj rodičov. Zápisnice čiastkových volieb budú prílohou tejto zápisnice. (Prílohy 1-3) 

 
K bodu 3 
Informácie p. riaditeľa o aktuálnom dianí v škole – vyjadrenie k dištančnému vzdelávaniu, o 
chystanom návrate žiakov II. stupňa na prezenčnú formu vzdelávania, o prebiehajúcich 

rekonštrukciách a opravách v škole. P. riaditeľ informoval členov Rady školy o prebiehajúcich 
prípravách školy na testovanie žiakov 5.-9. ročníka ich rodičov a zamestnancov na COVID-19 
 
K bodu 4 

 
Dňa 8.7.2020 p. riaditeľ Drotár požiadal vtedajšieho predsedu  Rady školy Mgr. Ján Gmiterk a 
o vyjadrenie v súlade s §15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o vyjadrenie 

k vykonávaniu podnikateľskej činnosti na zabezpečenie  prevádzky krytej plavárne pre verejnosť. 
(Príloha 4) Predseda rady školy sa pokúsil získať vyjadrenie jednotlivých členov školy. Pre 
dovolenkové obdobie ale aj pre opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 sa nepodarilo  zvolať 
potrebný počet členov aby bola Rada školy uznášania schopná. Preto dnes p. riaditeľ znovu 

poprosil, už novú Radu školy o vyjadrenie sa k tejto činnosti školy. Väčšina členov školy 
vyjadrila súhlas s podnikateľskou činnosťou školy pre potreby prevádzkovania školského 
bazénu aj pre verejnosť. 
 



K bodu 5 
Pán riaditeľ navrhol niekoľko spôsobov volieb predsedu Rady školy v tejto neštandardnej 
situácii. Členovia Rady školy navrhli, aby voľba prebehla verejne počas online stretnutia Rady 

školy. Pani  Fellegiová  navrhla aby predsedom Rady školy bol pán Ján Gmiterko. Pri následnom 
verejnom hlasovaní vyslovilo súhlas s týmto kandidátom 7 členov Rady školy (ústne alebo 
písomne cez Webex). Za predsedu rady školy bol zvolený Ján Gmiterko, ktorý s touto 
funkciou  súhlasil.  

 
K bodu 6 
Ďalším bodom zasadnutia bola diskusia: Pre krátkosť času určeného aplikáciou pre online míting 
sa diskusia venovala už len poďakovaniam za účasť, želaniu pevného zdravia a pán riaditeľ a 

členovia Rady školy sa rozlúčili. 
 
K bodu 7 - Návrh na uznesenie 
 

UZNESENIE 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ, Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov, konaného dňa  

29. 12. 2020 o 17:00 hod. v budove školy a online cez videokonferenciu 

      A)  Rada školy schvaľuje podnikateľskú činnosť školy  

      B)  Rada školy zvolila za svojho predsedu Jána Gmiterka 
 
V Bardejove: 29. 12. 2020 
 

Zápisnicu napísala: Mgr. Dana Fellegiová      ................................................ 
 
Prílohy: 
  

Príloha 1 – zápisnica z volieb zástupcov pedagogických zamestnancov 
Príloha 2 – zápisnica z volieb zástupcov nepedagogický zamestnancov 
Príloha 3 – zápisnica z volieb zástupcov rodičov žiakov 
Príloha 4 – žiadosť riaditeľstva o vyjadrenie Rady školy k podnikateľskej činnosti školy  

 
Členovia Rady školy : 

1. Ján  Gmiterko   pedagogický zamestnanec 
2. Dana Fellegiová   pedagogický zamestnanec 
3. Mária Vasilčinová   nepedagogický zamestnanec  
4. Marek Mojdis     za rodičov 
5. Jozef Stronček                za rodičov 
6. Jana Žaková   za rodičov 
7. Jaroslav Závodník   za rodičov  
8. Alexander Starinský  za zriaďovateľa 
9. Veronika Marková    za zriaďovateľa 
10.  Jozef Pasternák   za zriaďovateľa 
11.  František Tkáč   za zriaďovateľa 
 
 
...............................  .....................................      .................................... 
Mgr. Igor Drotár  MUDr. Boris Hanuščak      Mgr. Ján Gmiterko 
        predseda Rady školy 
riaditeľ školy      primátor mesta  


