
Výročná správa 

o činnosti rady školy pri Spojenej škole internátnej v Tornali za rok 2019 

 

 
V priebehu roka 2019 sa uskutočnili 3 zasadnutia Rady školy. 

 

20. marca 2019 

- bolo uskutočnené ustanovujúce zasadnutie rady školy  

-  za predsedu rady školy bol zvolený Bc. Ján Csízi 

-  za podpredsedníčku rady školy bola zvolená Mgr. Regina Benőová  

-  za zapisovateľku rady školy bola zvolená p. Anna Puškášová 

-  schválenie štatútu rady školy – štatút rady školy bol schválený jednomyseľne 

Zloženie rady školy 

1. Bc. Ján Csízi – pedagogický zamestnanec – predseda 

2. Anna Puškášová - pedagogický zamestnanec – zapisovateľka 

3. Mária Vaculčiaková – pedagogický zamestnanec – člen 

4. Mgr. Regina Benőová – nepedagogický zamestnanec – podpredsedníčka 

5. Bc. Silvia Komlósová – rodič žiaka školy 

6. Žaneta Maceková – rodič žiaka školy 

7. Magdaléna Nyíriová – rodič žiaka školy 

8. Mgr. Lucia Pašková – delegovaný člen (OÚ B. Bystrica) 

9. JUDr. Iveta Paračková - delegovaný člen (OÚ B. Bystrica) 

10. Ing. Magdaléna Michalíková - delegovaný člen (OÚ B. Bystrica) 

11. Mgr. Adrián Líška - delegovaný člen (OÚ B. Bystrica)  

 

20. marca 2019 

- boli prerokované: 

- správa o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2018  

- informácia o pedagogicko - organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 

  výchovno-vzdelávacieho procesu za prvý polrok školského roka 2018/2019  

- výročná správa o činnosti rady školy za rok 2018  

- plán zasadnutí rady školy na rok 2019  

 



- odsúhlasenie zmeny adresy Špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom 

   maďarským v Tornali  z ulici Mierovej č.145 na ulicu Poštovú č.13 

 

 23.október 2019 

- boli prerokované: 

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok  

- správa o hospodárení za rok 2018  

- návrh rozpočtu na rok 2020  

- opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tornali dňa 11.6.2020                                                                Bc. Ján Csízi 

                                                                                             predseda Rady školy pri  

                                                                                            Spojenej školy internátnej, 

                                                                                               Mierová 49 ,Tornaľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


