Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou

Výročná správa o činnosti Rady školy pri ZŠ Kukučínova ulica
106 vo Vranove nad Topľou za rok 2012
Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
Miniosterstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samostprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je rada školy zriadená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej
kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
Zloženie Rady školy
Rada školy pri ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou začala svoju
pôsobnosť na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy, ktoré sa konalo 22.03.2012. Za členov
Rady školy boli zvolení a delegovaní následovní zástupcovia:
 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov
Mgr. Štefan Kaliaš
Jozef Fedačko
Jana Slivková
Gabriela Kopčáková
 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
Mgr. Marta Bedriová
Mgr. Iveta Ivanová
 zvolený zástupca prevádzkových zamestnancov
Jaroslava Jurčišinová
 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Ing. Michal Mudrák
JUDr. Ján Uhlík
Ing. Milan Tkáč
Ing. Štefan Hreha
Činnosť rady školy
Členovia Rady školy v kalendárnom roku 2012 svoju činnosť vykonávali v zmysle
schváleného Plánu práce RŠ na rok 2012 a v súlade s platným Štatútom RŠ. V priebehu roka

sa uskutočnilo 7 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia. Členov na zasadnutia zvolávala
predsedníčka RŠ pozvánkou, mailom alebo telefonicky. Dôvodom neprítomnosti členov na
zasadnutiach RŠ bola PN, alebo neodkladná záležitosť člena RŠ. Neúčasť bola zakaždým
ospravedlnená. Program zasadnutí sa riadil podľa plánu zasadnutí a dopĺňal podľa potreby. Zo
zasadnutí RŠ sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny.
Ustanovujúce zasadnutie 22.03.2012
Na ustanovujúcom zasadnutí za prítomnosti všetkých členov Rada školy zvolila:
- predseda Rady školy: Mgr. Marta Bedriová
- podpredseda Rady školy: Mgr. Iveta Ivanová
- tajomník Rady školy: Jaroslava Jurčišinová
Na tomto zasadnutí Rady školy vypracovala a schválila Štatút Rady školy.
Na základe zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia potvrdil zriaďovateľ zriadenie Rady školy
a funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 27.03.2012
Druhé zasadnutie 03.05.2012
Na tomto zasadnutí Rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko k návrhu zriaďovateľa
na navýšenie počtu žiakov v triedach I.stupňa na najvyšší počet 25 žiakov a v triedach
II.stupňa na najvyšší počet 28 žiakov. Na vyžiadanie zriaďovateľa Rada školy navrhla pána
Jozefa Fedačka za kandidáta z radov rodičov do mestskej školskej rady.
Mimoriadne zasadnutie 05.06.2012
Mimoriadne zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo na návrh členov Rady školy
z radov poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí si na zasadnutí mestského zastupiteľstva
vypočuli Správu z následnej finančnej kontroly účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach Základnej školy
Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou od hlavnej kontrolórky mesta.
Na zasadnutí sa okrem členov Rady školy zúčastnili: riaditeľ školy PaedDr. Babiak, hlavná
kontrolórka mesta Ing. Tužáková a prednosta mestského úradu Mgr. Krišanda.
Prítomní sa pred zasadnutím dohodli, že zo zasadnutia nebude vyhotovená zápisnica, nakoľko
sa jedná o mimoriadne pracovné zasadnutie.
Zasadnutie 19.06.2012
Rada školy sa stretla, aby prijala uznesenie k situácii vzniknutej po finančnej kontrole.
Nakoľko v čase zasadnutia začalo prebiehať šetrenie orgánov činných v trestnom konaní,
Rada školy po vypočutí hlavnej kontrolórky Ing. Tužákovej na predchádzajúcom zasadnutí
a po oboznámení sa so stanoviskom riaditeľa školy PaedDr. Babiaka k zisteniam finančnej
kontroly prijala uznesenie:
Na základe skutočností Rada školy prijme stanovisko po oboznámení sa so závermi šetrenia
orgánov činných v trestnom konaní.
Zasadnutie 09.07.2012
Na tomto zasadnutí Rada školy prejednala žiadosť primátora mesta Ing. Jána Ragana
o predloženie vyjadrenia Rady školy podľa § 3 ods. 9 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
k odvolávaniu riaditeľa ZŠ Kukučínova ulica 106 vo Vranove nad Topľou. Po diskusii
k uvedenej žiadosti členovia Rady školy prijali stanovisko, ktoré bolo doručené primátorovi
mesta:

Na základe dostupných informácií z výsledkov finančnej kontroly a vyjadrení stanoviska
riaditeľa školy Rada školy nedospela k záveru jednoznačného odporúčania alebo
neodporúčania odvolať PaedDr. Martina Babiaka z funkcie riaditeľa školy.
Mimoriadne pracovné zasadnutie 17.07.2012
Mimoriadne pracovné zasadnutie sa uskutočnilo ohľadom listu, ktorý Rade školy
zaslal odbor kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru vo Vranove nad
Topľou, ako odpoveď na žiadosť Rady školy o poskytnutie informácii z prebiehajúceho
trestného konania. Rada školy však tieto informácie od polície nežiadala. O účasť na Rade
školy požiadal zástupca riaditeľa PaedDr. Jozef Imrich, ktorý Radu školy informoval, že
žiadosť o poskytnutie informácii poslal vyšetrovateľovi on sám. Popieral, že konal v mene
Rady školy, hoci v jeho žiadosti, ktorej kópiu Rade školy poskytol, sa uvádza, že informácie
žiada pre Radu školy.
Rada školy zobrala na vedomie list Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou,
odboru kriminálnej polície zaslaný Rade školy dňa 09.07.2012. Rada školy prijala informácie
zástupcu riaditeľa PaedDr. Jozefa Imricha k predmetnému listu, ktorý informoval Radu školy
o tom, že žiadosť podal on s úmyslom získania informácii pre Radu školy.
Zasadnutie 30.08.2012
Riaditeľ školy PaedDr. Babiak oboznámil prítomných s pedagogicko-organizačným
a materiálnym zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2012-2013.
Rada školy na tomto zasadnutí prejednala Rámcový učebný plán, Školský vzdelávací program
na školský rok 2012-2013 a Školský poriadok školy.
V závere oznámil riaditeľ školy Rade školy, že k 31.08.2012 odstupuje zo svojej funkcie
a poďakoval členom za viacročnú spoluprácu.
Zasadnutie 17.10.2012
Zasadnutia sa zúčastnila Mgr. Daniela Milbauerová poverená vedením školy, ktorá
predniesla Správu o výchvno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2011-2012. Taktiež
oboznámila prítomných o stave a nedostatkoch školskej jedálne a zariadení v kuchyni, ktoré
boli kontrolou vyhodnotené ako nevyhovujúce. Finančné prostriedky na opravu sú prisľúbené
a po potvrdení zriaďovateľa o ich pridelení začne vedenie školy pripravovať opravu
priestorov a zariadenia.
Mgr. Milbauerová oboznámila prítomných s novým štatútom škodovej komisie na škole.
Rada školy prejednala a doporučila poslať na schválenie zriaďovateľovi:
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2011-2012
- Návrh zriaďovateľa na navýšenie počtu žiakov v triedach od 01.09.2012: najvyšší
počet žiakov v triedach I. stupňa 25 žiakov, v triedach II. stupňa 28 žiakov
Rada školy zobrala na vedomie:
- Štatút škodovej komisie
Zasadnutie 17.01.2013
Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2012 predniesla Mgr. Milbauerová
poverená vedením školy. Poukázala na problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s čerpaním
finančných prostriedkov v posledných dňoch kalendárneho roka. Rozpočet na rok 2013 v tom
čase ešte škola nedostala.
Mgr. Milbauerová oboznámila prítomných so Správou z kontroly plnenia opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri „Kontrole hospodárenia s finančnými
prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach Základnej školy Kukučínova ul. Vo
Vranove n.T.“ v r. 2012. Kontrola sa uskutočnila prerušovane v dňoch 06.12.2012 –

03.01.2013. Zároveň Mgr. Milbauerová poukázala na problémy spojené s rekonštrukciou
jedálne.
Rada školy zobrala na vedomie:
- Správu o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2012
- Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
„Kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta
v podmienkach Základnej školy Kukučínova ul. Vo Vranove n.T.“ v r. 2012.
Rada školy nemá vlastný majetok, administratívnu činnosť zabezpečovala z prostriedkov
rozpočtu školy.
Výročná správa o činnosti Rady školy bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady
školy dňa 22.03.2013.
Vo Vranove nad Topľou 22.3.2013

Mgr. Marta Bedriová
Predsedníčka Rady školy

