
Výročná správa 

o činnosti rady školy pri Spojenej škole internátnej v Tornali za rok 2021 

 
 

V priebehu roka 2021 boli naplánované 4 zasadnutia Rady školy. 

 

Prvé zasadnutie, sa uskutočnilo 17. marca 2021  

z dôvodu pandémie spôsobenej  koronavírusom COVID19, sa zasadnutie po dohode členov 

Rady školy uskutočnilo elektronicky formou per rollam, čiže materiál k zasadnutiu bol 

jednotlivým členom zaslaný na odsúhlasenie formou emailov 

- boli prerokované:  

- Správa o výsledkov hospodárenia školy za rok 2020 

- Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení  

  výchovno –vzdelávacieho procesu za prvý polrok školského roka 2020/2021 

- Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2020 

- Plán zasadnutí Rady školy na rok 2021 

 

Druhé zasadnutie, sa uskutočnilo 22. júna 2021 

z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, sa aj toto zasadnutie konalo elektronicky, formou per 

rollam 

- boli prerokované: 

- Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

  a organizácii ďalšieho školského roka 

- Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti za druhý polrok školského roka 2020/2021 

- Informácia o personálnom a materiálnom zabezpečení šk. roka 2021/2022 

   

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 14. júla 2021 

- dôvodom zasadnutia rady školy bolo v zmysle zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe 

  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 

  č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na pozíciu riaditeľa 

  Spojenej školy internátnej, Mierová 49, 98201 Tornaľa. 

- na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhla Okresnému úradu Banská 

  Bystrica, zriaďovateľovi Spojenej školy internátnej, Mierová 49, 98201 Tornaľa, opätovne 

  vymenovať Mgr. Ildikó Kánovú na miesto riaditeľa Spojenej školy internátnej v Tornali.  

  



Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 14.októbra 2021 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sa zasadnutie uskutočnilo formou „ per rollam“ 

(elektronicky – obežníkovou formou) 

- boli prerokované: 

 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok 2020/2021 

 - Návrh rozpočtu na rok 2022    

 - Opatrenia proti šíreniu drog v školskom prostredí  

 

Okrem uvedených zasadnutí v roku 2021 došlo k zmene zloženia členov rady školy, nakoľko 

Okresný úrad v Banskej Bystrici podľa § 25 ods. 12 písm. h) zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal k  31. 12. 

2021 zástupcov zriaďovateľa Mgr. Adriána Líšku, Ing. Magdalénu Michalíkovú a Mgr. Luciu 

Paškovú z Rady školy pri Spojenej škole internátnej v Tornali. 

Noví členovia do rady školy boli delegovaný regionálnym úradom školskej správy Banská 

Bystrica po obsadení voľných pracovných miest v roku 2022.  

 

 

 

 

 

 V Tornali dňa 1.3.2022                                                                            Bc. Ján Csízi 

                                                                                                         predseda Rady školy pri  

                                                                                                        Spojenej školy internátnej, 

                                                                                                            Mierová 49 ,Tornaľa 


