
Výročná správa o činnosti Rady školy pri SPŠD za školský rok 

2019/2020 

 

1.  Zloženie Rady školy: 

Ing. Adriana Kentošová – zástupca pedagogických zamestnancov - predseda RŠ 

Ing. Henrieta Šaššáková *– zástupca pedagogických zamestnancov 

p. Gabriela Kochanová – zástupca nepedagogických zamestnancov 

Mgr. Janette Takácsová – zástupca rodičov žiakov 

Mgr. Zuzana Štelbaská – zástupca rodičov žiakov 

p. Jana Hažlinská – zástupca rodičov žiakov 

Dominik Durľák** - zástupca žiakov 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský – zástupca zriaďovateľa 

Ing. Michal Kravčík, Csc.– zástupca zriaďovateľa 

Ing. Erika Bartková – zástupca zriaďovateľa 

Ing. Jozef Horváth – zástupca stavovskej organizácie 

Zmeny počas obdobia :  

* na základe vymenovania do funkcie zástupkyne riaditeľa školy sa skončilo členstvo Ing. 

Henriete Šaššákovej a na podľa výsledkov volieb zástupcov pedagogických zamestnancov sa 

členkou Rady školy od 1.2.2020 stala Ing. Magdaléna Timková 

** ukončením štúdia na škole skončilo členstvo Dominika Durľáka dňom 15.5.2020 

2. Činnosť Rady školy: 

 10.9.2019 schvaľovala Školský vzdelávací program pre školský rok 2019/2020 

 10.10.2019 sa predsedníčka zúčastnila otvárania obálok II. kola výberového 

konania uchádzačov o funkciu riaditeľa školy 

 11.10.2019 schvaľovala Hodnotiacu správu školy za školský rok 2018/2019 

 21.10.2019 prebehlo II. kolo výberového  konania na funkciu riaditeľa školy 

 22.10.2019 Rada školy podala návrh na základe výsledkov II. kola výberového 

konania na vymenovanie víťazného uchádzača do funkcie riaditeľa školy 

zriaďovateľovi 

 od 1.12.2019 predseda KSK vymenoval kandidáta navrhovaného Radou školy – 

víťaza výberového konania  do funkcie riaditeľa školy 

 15.3.2020 schvaľovala Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 

 15.6.2020 schvaľovala plán výkonov pre školský rok 2021/2022 



Všetky oboznamovania sa  členov s materiálmi, ako aj hlasovania prebehli v súlade so 

Štatútom Rady školy pri SPŠD. Počas školského roka nastala mimoriadna situácia spojená 

s vírusom COVID 19, preto komunikácia prebiehala výlučne dištančnou formou. Funkčné 

obdobie Rady školy (pôvodne do 31.5.2020) bolo z tohto dôvodu zriaďovateľom predĺžené až 

do obdobia 2 mesiacov po ukončení prerušenia vyučovania.  

 

 

V Košiciach, 1.9.2020                                                                         Ing. Adriana Kentošová 

                                                                                                              predseda RŠ pri SPŠD 


