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VÝROČNÁ SPRÁVA  

RADY ŠKOLY PRI OBCHODNEJ AKADÉMII, 

AKADEMIKA HRONCA 8, ROŽŇAVA 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

I: Prehľad činností vykonávaných v školskom roku 2020/2021 

V školskom roku 2020/2021 zasadnutie RŠ sa konalo v termínoch:  

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie súvisiacej s Covid – 19 sa zasadnutia konali 

elektronickou formou: 

- 07. 09. 2020   Elektronická forma,  rokovanie per rollam 

- 15. 10. 2020   Elektronická forma,  rokovanie per rollam 

- 03. 12. 2020   Elektronická forma,  rokovanie per rollam 

- 19. 02. 2021   Elektronická forma,  rokovanie per rollam 

Zoznam členov rady školy:  

Rada školy: 2016 – 2021 (marec) 

Ing. Ivana Fafráková 

 

predseda rady školy, volená zástupkyňa pedagogických 

zamestnancov 

Viera Viglaská 

 
podpredseda rady školy, volená zástupkyňa rodičov žiakov 

Karol Horník 

 
delegovaný poslanec Košického samosprávneho kraja 

Pavol Burdiga 

 
delegovaný poslanec Košického samosprávneho kraja 

Ing. Ján Šimko 

 
delegovaný zástupca zriaďovateľa – KSK 

MVDr. Katarína Franková 

 
delegovaný zástupca zriaďovateľa - KSK 

Mgr. Eva Vidová 

 
volená zástupkyňa rodičov žiakov 

Janette Millianová 

 
volená zástupkyňa rodičov žiakov 

PaedDr. Ondrej Sanisló 

 
volený zástupca pedagogických zamestnancov 

Valéria Flanderová 

 

zapisovateľka, volená zástupkyňa ostatných zamestnancov 

školy 

Szilárd Szántó 

 
Predseda Žiackej školskej rady 
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Zasadnutie rady školy  07. 09. 2020 elektronická forma,  rokovanie per rollam 

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25. 04. 2020, podľa § 38b (3) a (4) funkčné 

obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí 

uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak 

technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Ak sa počas 

tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho 

orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán 

školskej samosprávy ustanovený. 

V čase krízovej situácie sa zasadnutie orgánu školskej samosprávy považuje za verejné aj 

vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy 

možno v čase krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti. 

Dňa 04. 09. 2020 bol zaslaný členom rady školy e-mail s prílohami na prerokovanie:  

- Školský vzdelávací program pre študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne 

štúdium:  učebný plán, učebné osnovy pre všeobecnovzdelávacie predmety,             

pre odborné predmety, podmienky hodnotenia, všeobecné podmienky 

- Školský vzdelávací program pre študijný odbor obchodná akadémia ekonóm - 

informatik:  učebný plán, učebné osnovy pre všeobecnovzdelávacie predmety,         

pre odborné predmety, podmienky hodnotenia, všeobecné podmienky 

Členovia rady školy boli požiadaní o oboznámenie sa s uvedenými dokumentmi 

a  pripomienkovanie do 07. 09. 2020. Člen rady školy Szilárd Szántó – zástupca žiakov, bol 

oboznámený so ŠKVP pre obidva študijné odbory osobne dňa 04. 09. 2020. K predloženým 

ŠKVP nevyslovil žiadne pripomienky (záznam z prerokovania tvorí prílohu zápisnice). 

K uvedenému termínu 07. 09. 2020 členovia rady školy k predloženým ŠKVP nemali žiadne 

námietky. Obidva ŠKVP boli prerokované bez námietok. 

 

Uznesenie zo dňa 07.09.2020 

 

1. Rada školy  prerokovala školský vzdelávací program  pre jednotlivé študijné odbory 

obchodnej akadémie na školský rok 2020/21, ktoré majú tieto názvy: 

odbor obchodná akadémia: Ekonóm - informatik 

odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium: Vzdelávaním si otvárame cestu do sveta. 
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Zasadnutie 15. 10. 2020 Elektronickou formou – per rollam 

Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

školy  za šk. rok 2019/20 

 

Dňa 13. 10. 2020 bol zaslaný členom rady školy e-mail na prerokovanie hodnotiacej správy  

s prílohami:  

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/2020 

- Správa o hospodárení za rok 2019. 

Členovia rady školy boli požiadaní o oboznámenie sa s uvedenými dokumentmi a ich 

pripomienkovanie do 15. 10. 2020.   

K uvedenému termínu 15. 10. 2020 členovia rady školy k predloženým správam nemali 

žiadne námietky. Predložený návrh Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 

2019/2020 a správa o hospodárení  boli prerokované bez námietok 

Uznesenie 

Uznesenie č. 1 

Rada školy na svojom zasadnutí  prerokovala Správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 a odporučila zriaďovateľovi túto správu 

schváliť. 

 

Zasadnutie rady školy 3.12.2020 Elektronické zasadnutie – per rollam                                                  

V súlade so štatútom rady školy bolo potrebné, aby boli prerokované a schválené nasledujúce 

dokumenty: 

- Výročná správa o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020 

- Návrh plánu práce rady školy na rok 2021 

- Návrh rozpočtu rady školy na rok 2021. 

Dňa 02. 12. 2020 bol zaslaný členom rady školy e-mail s uvedenými dokumentmi vrátane 

zápisníc 2019/2020 a návrhu na uznesenie na oboznámenie a pripomienkovanie v termíne do 

03. 12. 2020. 
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K uvedenému termínu 03. 12. 2020 členovia rady školy k predloženým dokumentom nemali 

žiadne námietky. Predložená výročná správa o činnosti rady školy za rok 2019/2020, plán 

práce rady školy na rok 2021 a rozpočet rady školy  boli prerokované bez námietok. 

Uznesenia 

Uznesenie č. 1 

      Rada školy na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií  prerokovala a schválila výročnú správu o činnosti rady školy 

za školský rok 2019/2020. 

Uznesenie č. 2 

      Rada školy na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií schválila rozpočet rady školy na rok 2021. 

Uznesenie č. 3 

      Rada školy na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií schválila plán práce rady školy na rok 2021. 

 

Zasadnutie rady školy 19. 02. 2021 Elektronická forma – per rollam 

Program :  

1. Schválenie kritérií na prijímacie skúšky do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 pre 

študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium a pre študijný 

odbor 6317 M 00 obchodná akadémia 

 

Dňa 15. 02. 2021 bol riaditeľkou školy Ing. Danielou Žiakovou   zaslaný členom rady školy 

e-mail, v ktorom predsedníčka rady školy Ing. Ivana Fafráková požiadala o oboznámenie sa 

s kritériami prijímacích skúšok pre študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – 

bilingválne štúdium a pre študijný odbor 6317 M 00 obchodná akadémia.  

Ku predloženým dokumentom neboli vyjadrené žiadne námietky.    
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RADA ŠKOLY PRI OBCHODNEJ AKADÉMII 2021 – 2025 

Ustanovujúce zasadnutie RŠ 2021 – 2025 sa uskutočnilo dňa 04. 03. 2021  - elektronickou 

formou – online videokonferencia.  Na ustanovujúcom zasadnutí si noví členovia zvolili 

predsedu, podpredsedu a zapisovateľku RŠ. 

Zoznam členov:  

Ing. Ivana Fafráková 
predsedníčka rady školy, volená zástupkyňa pedagogických 

zamestnancov 

Mgr. Diana Bacher podpredsedníčka rady školy, volená zástupkyňa rodičov žiakov 

Karol Horník delegovaný poslanec Košického samosprávneho kraja 

Pavol Burdiga delegovaný poslanec Košického samosprávneho kraja 

Petr Zůbek delegovaný zástupca zriaďovateľa - KSK 

Ing. Karin Cseh delegovaný zástupkyňa zriaďovateľa - KSK 

Ing. Katarína Valková volená zástupkyňa rodičov žiakov 

Mgr. Zuzana Mikulíková volená zástupkyňa rodičov žiakov 

Ing. Zuzana Šivecová volená zástupkyňa pedagogických zamestnancov 

Valéria Flanderová zapisovateľka, volená zástupkyňa ostatných zamestnancov školy 

Szilárd Szántó predseda Žiackej školskej rady 

 

Zasadnutia RŠ: 

11. 06.2021 elektronicky, per rollam 

31. 08. 2021 prezenčne 

11. 06. 2021 Elektronická forma,  rokovanie per rollam 

Predsedníčka rady školy Ing. Ivana Fafráková zvolala  zasadnutie rady školy  pričom rozhodnutia 

(stanoviská / uznesenia) boli prijaté hlasovaním „per rollam“.   

Všetky podklady na oboznámenie sa  podľa programu uvedeného v pozvánke boli členom rady školy 

zaslané dňa 09. 06. 2021 na e-mailové adresy.  

Členom rady školy bol zaslaný návrh štatútu rady školy na oboznámenie. Uvedený štatút sa 

schvaľoval dňa 31. 8. 2021.  

 

Uznesenia 

Rada školy hlasovaním „per rollam“ prijala nasledovné uznesenia:  

1. Rada školy berie na vedomie správu o výsledku hospodárenia za rok 2020. 

2. Rada školy berie na vedomie informácie o rozpočte školy v rozpočtovom období  
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2021. 

3. Rada školy prerokovala návrh počtu tried a prijímaných žiakov do 1. Ročníka 

v členení na jednotlivé študijné odbory v školskom roku 2022/2023: 

        6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium    1 trieda 20 žiakov       

        6317 M 00 obchodná akadémia                           1 trieda 28 žiakov 

4.      Rada školy berie na vedomie informácie o koncepčných zámeroch rozvoja školy.  

 

Zasadnutie RŠ 31. 08. 2021 

Rada školy  prerokovala školský vzdelávací program pre jednotlivé študijné odbory 

obchodnej akadémie na školský rok 2021/22, ktoré majú tieto názvy: 

odbor obchodná akadémia: Ekonóm – informatik odbor obchodná akadémia – bilingválne 

štúdium: Vzdelávaním si otvárame bránu do sveta 

Rada školy  prerokovala Školský poriadok platný od 02. 09. 2021. 

Rada školy prerokovala a schválila nový Štatút rady školy pre obdobie 2021 - 2025  platný od       

01. 09. 2021.  

 

II. Iné údaje: 

 Členovia Rady školy si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z ich členstva v tejto rade. 

Svoju neúčasť na zasadnutiach ospravedlnili pred zasadnutím Rady školy. 

 Na zasadnutiach ako pozvaní hostia sa pravidelne zúčastňovali riaditeľka školy - Ing. 

Daniela Žiaková a zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Stanislava Lukáčová. Radu školy 

informovali o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa činnosti školy podľa 

požiadaviek Rady školy. 

 Rada školy v školskom roku 2020/2021 nedostala žiadny podnet na riešenie 

závažných skutočností, ktoré sa vzťahujú k činnosti a problematike školy. 

 V zmysle Štatútu RŠ, rada školy nevytvára vlastný rozpočet a všetky náklady spojené 

s činnosťou RŠ sú uhrádzané z prostriedkov školy. 

 V školskom roku 2020/2021 vedenie školy materiálne zabezpečilo bezproblémový 

chod rady školy. 

Správu vypracovala: Ing. Ivana Fafráková, predseda Rady školy 

Dátum vypracovania a predloženia: 12.10.2021 


