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Z Á P I S N I C A 

 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany 

konaného dňa 6.11.2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 
 
 
Zasadnutie RŠ sa uskutočnilo na základe žiadosti zriaďovateľa školy.  
   

 
 Zasadnutie  otvoril  Mgr. Peter Duhaj,  privítal členov  novo utvorenej Rady školy, 
ktorá vzišla po delegovaní nových členov Rady školy zo strany zriaďovateľa školy, Obecného 
úradu v  Nedožeroch-Brezanoch. Novými členmi Rady školy sa delegovaním stali: Lucia 
Lacko – Blahová, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., PhDr. Ján Beňadik PhD., Ing. Zoran 
Djokič. Tak isto bola do Rady školy doplnená zástupkyňa za rodičov po ukončení dochádzky 
dieťaťa na našej škole predchádzajúcej členky Rady školy. Novou členkou Rady školy sa stala  
Ing. Lenka Djokičová PhD. Podľa počtu prítomných členov bola Rada školy 
uznášaniaschopná. 
 
 V ďalšom priebehu zasadnutia sa uskutočnila diskusia ohľadne fungovania Rady 
školy, ako i predloženej  Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2018/2019. 
Bolo vznesených viacero pripomienok a návrhov na zlepšenie a nápravu. Jednak ohľadne 
formy komunikácie, frekvencie zasadnutí Rady školy, chýbajúcich dokumentov na 
internetovej stránke školy, resp. aktualizácii informácií na internetovej stránke školy. 
Predseda Rady školy zobral námietky na vedomie a prisľúbil v predmetných veciach nápravu.   
 Ku predloženej Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 2018/2019 bolo tak isto vznesených niekoľko pripomienok. Ku formálnej či 
obsahovej stránke, ku jej aktuálnosti. Ku tomuto bodu bol prizvaný riaditeľ školy, ktorý 
odpovedal na otázky týkajúce sa predmetných námietok a pripomienok. 
 

Za ďalšie sa uskutočnila diskusia ku rôznym bodom zo života našej školy. Účasť 
žiakov v Škole v prírode, program pre deti ku MDD či Účelovému cvičeniu na 2. stupni 
a Didaktickým hrám na 1. stupni. Tak isto bola otvorená otázka uplatnenia vzdelávacích 
poukazov v krúžkovej činnosti na našej škole. Bola tu spomenutá i možnosť otvorenia 
krúžkov pre záujemcov z radov širšej verejnosti.  

 
 Radou školy nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 
   

 
Zasadnutie ukončil Mgr. Peter Duhaj, poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Zároveň 
účastníci zasadnutia vyjadrili svoje presvedčenie o budúcej dobrej spolupráci.  
 
Zapísal: Mgr. Peter Duhaj 
 
 
Overovatelia:   Ing. Lenka Djokičová PhD. , Dana Pekárová. 


