
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia 

 

Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Unín 420 

 

 

Dátum a miesto konania: 10.03.2017 – zborovňa učiteľov ZŠ s MŠ Unín 

Prítomní:  Mgr. Bartová Adela, Bordáčová Ľubomíra, Dinková Zuzana, Mgr. Hoferka 

Martin, Th.D., Flamíková Izabela, Lukáč Martin, Mgr. Regásková Jaroslava, Bc. Vach Štefan 

Ospravedlnení:  Fehérová Eva – nedostala pozvánku, Starychová Lucia – PN,                                   

Tokoš Vladimír – pracovné záležitosti 

Program:1. Otvorenie zasadnutia   

                  2. Informácie o priebehu volieb  

                  3. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy 

                  4. Organizačné pokyny 

                  5. Rôzne 

                  6. Záver 

1. Pán starosta obce Unín, Ján Palkovič, otvoril zasadnutie a privítal všetkých prítomných.  

Vyzval predsedníčku volebnej komisie, aby predniesla informáciu o priebehu volieb členov 

do rady školy a ich výsledkoch.  

2. Predsedníčka volebnej komisie, Mgr. Sylvia Chocholáčková, prečítala  zápisnicu zo 

stretnutia volebnej komisie a zápisnice, v ktorých sú zaznamenané výsledky volieb všetkých 

skupín voličov:  a) voľby nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Unín  

                           b) voľby pedagogických zamestnancov materskej školy   

                           c) voľby pedagogických zamestnancov základnej školy   

                           d) voľby rodičov žiakov  materskej školy a základnej školy – 1. kolo                      

                           e) voľby rodičov žiakov materskej školy a základnej školy – 2. kolo 



Všetky zápisnice sú priložené v prílohách formou kópií. Originály zápisníc, prezenčných 

listín a všetkých dokumentov týkajúcich sa voľby členov do rady školy sú archivované v ZŠ 

s MŠ Unín. 

Pán starosta Ján Palkovič predstavil  členov delegovaných do rady školy za obec  Unín: 

1. Bordáčová Ľubomíra 

2. Dinková  Zuzana 

3. Mgr. Hoferka Martin, Th.D. 

4. Lukáč Martin 

 

3. Pán starosta, Ján Palkovič,  vyzval prítomných členov rady školy, aby navrhli kandidátov 

na funkciu predsedu rady školy pre ďalšie funkčné obdobie.  Mgr. Regásková Jaroslava 

navrhla ako kandidáta na predsedu rady školy  pána Bc. Štefana Vacha, keďže má tento ako 

člen rady školy dlhoročné skúsenosti. Nakoľko žiadny ďalší kandidát navrhnutý nebol,  

starosta Ján Palkovič vyzval prítomných členov rady školy na hlasovanie o uvedenom návrhu. 

Za to, aby sa predsedom rady školy stal Bc. Štefan Vach hlasovalo 7 prítomných členov rady 

školy, proti nebol nikto a hlasovania sa zdržal pán Bc. Vach.  

Hlasovaním bol za predsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ zvolený Bc. Vach Štefan. 

Po zvolení predsedu rady školy pán starosta Ján Palkovič opustil zasadnutie rady školy. 

Vedenia zasadnutia sa ujal predseda Bc. Štefan Vach, ktorý prítomných vyzval, aby navrhli 

kandidáta na funkciu podpredsedu rady školy. Následne členka rady školy, pani Zuzana 

Dinková navrhla za podpredsedu Mgr. Jaroslavu Regáskovú. Keďže žiadny ďalší návrh 

prednesený nebol, predseda Bc. Štefan Vach vyzval prítomných na hlasovanie o tomto 

návrhu. S návrhom hlasovaním súhlasilo 7 prítomných členov rady školy, proti nebol nikto, 

Mgr. Jaroslava Regásková sa hlasovania zdržala.  

Hlasovaním bola za podpredsedu Rady školy pri ZŠ s MŠ Unín zvolená Mgr. Jaroslava 

Regásková. Táto zároveň súhlasila, že v ďalšom funkčnom období bude vykonávať  funkciu 

zapisovateľa rady školy. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia RŠ vyhotoví riaditeľka ZŠ 

s MŠ Unín, Mgr. Vaňková Michaela. Overovateľmi zápisnice boli určení: Bc. Vach Štefan a 

Mgr. Regásková Jaroslava, pričom zápisnica bude po jej vyhotovení a overení predložená 

pani riaditeľkou starostovi obce Unín.  



Pán predseda, Bc. Štefan Vach, následne oboznámil prítomných s platnými Stanovami rady 

školy, vysvetlil jednotlivé body a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili, či prípadne navrhujú 

zmenu alebo doplnenie stanov formou dodatku. Prítomní členovia nemali žiadne 

pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.  

4. Rôzne:  

a) Členka RŠ, pani Flamíková Izabela, predniesla návrh za viacerých rodičov materskej školy 

– požiadať zriaďovateľa o vybudovanie chodníka k MŠ. Vstupná bránka by bola pri hranici 

s pozemkom rodiny Malíkových a chodník by viedol pri plote s menovanými. Bolo 

dohodnuté, že s týmto návrhom rodičov bude zriaďovateľ oboznámený. 

b) Riaditeľka školy na základe otázok členov rady školy týchto informovala o počte žiakov 

v škole. Pripomenula, že nízke počty žiakov v ročníkoch sú veľmi alarmujúce v každom 

školskom roku. Zároveň upozornila na nedostatočné priestory pre deti materskej školy.  

Záujem rodičov o prijatie detí do materskej školy bude jasný až na prelome apríla a mája 

2017 – po zápise detí do 1. ročníka a zápise do materskej školy.  Po ujasnení presného počtu 

záujemcov o prijatie detí do materskej školy bude riaditeľka školy  informovať zriaďovateľa 

a riešiť vzniknutú situáciu. 

5. Záver                                                                                                                                   

Pán predseda, Bc. Vach Štefan, poďakoval prítomným za účasť na ustanovujúcom  zasadnutí 

a všetkým zaželal veľa úspechov v spoločnej práci.  

 

PRÍLOHY: 

príloha č. 1 -  voľby nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Unín  

príloha č. 2 -  voľby pedagogických zamestnancov materskej školy   

príloha č. 3 -  voľby pedagogických zamestnancov základnej školy   

príloha č. 4 -  voľby rodičov žiakov  materskej školy a základnej školy – 1. kolo                      

príloha č. 5 -  voľby rodičov žiakov materskej školy a základnej školy – 2. kolo 

 



Zápisnicu vyhotovila:  Mgr. Michaela Vaňková                  .................................................. 

 

Zápisnicu overili:   1.       Bc. Vach Štefan              .................................................. 

        predseda rady školy      

  2.       Mgr. Regásková Jaroslava     .................................................. 

 

V Uníne, dňa 13.03.2017 

 

 

 

 

Za zriaďovateľa: ...................................      

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

            starosta obce 

         

 

V ......................... dňa...................... 

 


