
                                                 Zápisnica č. 02/2016 

 

z ustanovujúceho zasadania Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej 

                        Krásno nad Kysucou,  konaného dňa  10. mája 2016.                                  ____ 

 

Dátum konania:  10. máj 2016  (viď príloha pozvánka) 

Miesto konania:  SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou,  spoločenská miestnosť 

Čas:                    13,00 hod. 

 

Prítomní::  Ing. Jozef Grapa, Mgr. Eva Turská, Mgr. Ivana Liščáková, Mgr. Margita Slížová, 

                    Ing. Ľuboš Jakubík, Mgr. František Švancár, Zdenko Holaza, Jozefa Šurkalová, 

                    Ing. Andrea Bogáňová, ž. Patrícia Bogáňová 

                    

Neprítomní ospravedlnení  zo služobných dôvodov:   JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.                                                                                           

 

Účasť na rokovaní pri zahájení o 13,00 hod. bolo 10 členov, t.j. 90,9  % - rokovanie je 

uznášaniaschopné. 

 

Zvolávateľ zasadnutia rady školy: PaedDr. Ján Palko, riaditeľ školy 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Oboznámenie s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z. o spôsobe a postupe ustanovenia rady školy 

3. Oboznámenie so zápisnicami z priebehu volieb do rady školy                  

4. Schválenie volebnej komisie pre tajné voľby predsedu rady školy 

5. Voľby predsedu                                                                                                          

6. Schválenie návrhu Štatútu Rady školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou 

7. Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad 

    Kysucou 

8. Záver. 

 

Bod 1)  Otvorenie 

 Ustanovujúce zasadnutie otvoril a viedol riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko.   

 Privítal prítomných a po prezentácii konštatoval, že rokovanie rady školy je 

       uznášaniaschopné.                                                              

 

Bod 2)  Oboznámenie s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z. o spôsobe a postupe ustanovenia   

             rady školy 

             Riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko, oboznámil členov rady školy s Metodickým   

             usmernením ŽSK, odboru školstva a športu, v zmysle 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, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. 

             o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

             v súlade s ustanovením § 9  vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z. a vyhlášky MŠ SR 

             č. 230/2009 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

             školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

 

Bod 3)  Oboznámenie so zápisnicami z priebehu volieb do rady školy 

              Riaditeľ školy, PaedDr. Ján Palko, oboznámil členov RŠ o výsledku volieb do Rady školy 

              pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou zo zástupcov: 
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- za pedagogických pracovníkov:  Ing. Ľuboš Jakubík  

                                                     Mgr. František Švancár 

- za nepedagogických pracovníkov: Mgr. Margita Slížová 

- za žiacku radu:                               ž.  Patrícia Bogáňová 

- za rodičov:                                     p.  Zdenko Holaza  

                                                       p.  Jozefa Šurkalová 

                                                       Ing. Andrea Bogáňová 

              Do Rady školy pri SOŠ DaS boli  delegovaní predsedom ŽSK, Ing. Jurajom Blanárom: 

- poslanci ŽSK:                                Ing. Jozef Grapa 

                                                       JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.  

- zamestnanci:                                  Mgr. Eva Turská                       

                                                       Mgr. Ivana Liščáková    

              Zápisnice z volieb členov rady školy pedagogických pracovníkov, nepedagogických 

              pracovníkov, za rodičov, za žiakov, ako i delegačné listiny delegovaných členov sú 

              prílohou tejto zápisnice. 

 

Bod 4) Schválenie volebnej komisie 

             Prítomní členovia rady školy schválili volebnú komisiu pre tajnú voľbu predsedu rady 

             školy v zložení: Ing. Jozef Grapa, Mgr. Eva Turská, ž. Patrícia Bogáňová. 

             Prevzali a skontrolovali pripravenú volebnú urnu a hlasovacie lístky. 

 

Bod 5) Voľby predsedu rady školy                                                       

             Voľba predsedu rady školy bola v zmysle štatútu  realizovaná tajnou voľbou.                   

             Výsledky volieb: 

- prítomní členovia RŠ – 10 

- vydaných hlasovacích lístkov pre tajnú voľbu – 10                               

- počet platných hlasovacích lístkov – 10 

Výsledok tajnej voľby: Ing. Jozef Grapa – 3 platné hlasy 

                                      Mgr. Margita Slížová – 7 platných hlasov 

 

             Za predsedu RŠ bola zvolená Mgr. Margita Slížová počtom hlasov 7, t.j. nadpolovičnou 

             väčšinou všetkých členov rady školy.                                      

 

 Bod 6)  Schválenie návrhu Štatútu Rady školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej  

              Krásno nad Kysucou 

             Prítomní členovia RŠ schválili predložený Štatút rady školy s počtom hlasov 10. 

             Návrh štatútu bude v dvoch vyhotovenia zaslaný na ŽSK a bol predložený každému 

             členovi rady školy. 

 

Bod 7) Uznesenie ustanovujúceho zasadnutia Rady školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej 

             Krásno nad Kysucou. 

 

             U -1/05/2016  rada školy schvaľuje:                                  
a) volebnú komisiu v zložení Ing. Jozef Grapa, Mgr. Eva Turská, ž. Patrícia Bogáňová, 

b) Štatút Rady školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou 
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              U-2/05/2016 rada školy zvolila: 

              -  za predsedu RŠ   Mgr. Margitu Slížovú 

 

             U-3/5/2016  rada školy ukladá: 

             - zápisnicu z ustanovujúceho zasadania RŠ pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad   

               Kysucou zo dňa 10.mája 2016  v dvoch vyhotoveniach predložiť ŽSK – odboru školstva  

               a športu. 

                                                                                        Termín: 13. máj 2016 

                                                                                       Zodp.:   predseda RŠ 

 

 

Bod 8)  Záver           

                                                                              

     Zasadanie RŠ ukončila zvolená predsedníčka RŠ, Mgr. Margita Slížová,  poďakovaním sa  

prítomným za  účasť a prejavenú dôveru. 

 

                 

 

 

 

 

 

......................................................                                                   ............................................... 

           PaedDr. Ján Palko                                                                       Mgr. Margita Slížová 

             riaditeľ školy                                                                                  predsedníčka RŠ 
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Prílohy zápisnice: 

 

1) Prezenčná listina z rokovania Rady školy pri SOŠ-drevárskej a stavebnej Krásno n.Kys. 

2) Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie RŠ 

3) Hlasovací lístok z tajnej voľby predsedu  RŠ 

4) Štatút Rady školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou 

5) Delegačný list zástupcom ŽSK 

6) Zápisnice volebnej komisie pre voľby členov RŠ 

7) Hlasovacie lístky z tajnej voľby členov RŠ 

8) Prezenčné listiny pre voľby členov RŠ 

 

 


