Školský internát, Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad
Rada školského zariadenia pri Školskom internáte

Výročná správa Rady školského zariadenia pri Školskom internáte,
Karpatská 9, Poprad za rok 2019
V zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v platnom znení a na základe Výzvy predsedu PSK zo dňa 11. 02. 2019 na voľby
členov do Rady školského zariadenia pri Školskom internáte, Karpatská 9 v Poprade sa
v dňoch 06. 03. 2019 – 08.03.02019 uskutočnili voľby do Rady ŠZ pri ŠI, Poprad.
Rada ŠZ pri ŠI bola zriadená dňa 15. 04. 2019. Funkčné obdobie orgánu školskej
samosprávy je podľa § 24 ods.16 zákona č.596/2003 Z.z. štyri roky a skončí sa dňa 14. 04.
2023. Sídlo Rady ŠZ pri ŠI je zhodné so sídlom ŠI, pri ktorej bola zriadená.
Rada ŠZ má 11 členov a v roku 2019 pracovala v nasledovnom zložení:
Pedagogickí zamestnanci:

Ing. Eduard DINDOFFER
Mgr. Zuzana PAPSONOVÁ – do 31. 08. 2019
Bc. Daniela PAPOVÁ – od 01. 09. 2019

Nepedagogickí zamestnanci:

Katarína SRNOVÁ

Zástupcovia rodičov:

Bc. Jaroslava BALOGOVÁ
Mgr. Renáta ČIČATKOVÁ
Mária OVŠONKOVÁ
Mgr. Mária SCHUMACHER

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Ing. Anton ANDRÁŠ – do 31. 08. 2019
Ing. Jozef JURČÍK – od 01. 09. 2019
PaedDr. Patrícia BUJŇÁKOVÁ
Anna SCHLOSSEROVÁ
Ing. Dagmar OLEKŠÁKOVÁ

Rada ŠZ pri ŠI rokovala v roku 2019 na štyroch riadnych zasadnutiach.
V roku 2019 sa konalo výberové konanie na pozíciu riaditeľa ŠI.
Všetky zasadnutia Rady ŠZ pri ŠI boli uznášania schopné. Členov na zasadnutia zvolával
predseda Rady ŠZ pri ŠI pozvánkou zaslanou e-mailom, prípadne telefonicky. Dôvodom včas
ospravedlnenej neprítomnosti členov na zasadnutiach bola práceneschopnosť alebo
neodkladná pracovná záležitosť. Nevyskytla sa žiadna neospravedlnená neúčasť.
Program zasadnutí Rady ŠZ pri ŠI sa riadil podľa plánu zasadnutí Rady ŠZ pri ŠI
a dopĺňal sa podľa potreby. Zo zasadnutí sú vyhotovené

zápisnice a prezenčné listiny.

Dokumenty Rady ŠZ pri ŠI sú zverejnené na webovom sídle ŠI, dokumenty Rady ŠZ pri ŠI
a zápisnice v písomnej forme, ako i prezenčné listiny sú uložené u predsedu Rady ŠZ pri ŠI.
V priebehu roka došlo k zmene v skladbe zloženia Rady ŠZ pri ŠI. Z dôvodu
personálnej zmeny Mgr. Zuzany PAPSONOVEJ (zástupkyňa riaditeľa ŠI), bola na základe
volebných hlasov kooptovaná Bc. Daniela PAPOVÁ na funkciu podpredsedníčky Rady ŠZ
pri ŠI. Za kategóriu zástupcu zriaďovateľa v Rade ŠZ pri ŠI bol zriaďovateľom delegovaný
Ing. Jozef JURČÍK, ktorý nahradil Ing. Antona ANDRÁŠA.
Na riadnych zasadnutiach boli prerokované jednotlivé body programu podľa plánu
práce.
Na aprílovom zasadnutí dňa 05. 04. 2019 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady ŠZ
pri ŠI, na ktorom sa uskutočnili voľby predsedu a podpredsedu Rady ŠZ pri ŠI.
Na májovom zasadnutí sa Rada ŠZ pri ŠI stretla dvakrát. Dňa 03. 05. 2019 bol členmi
schválený Štatút Rady ŠZ pri ŠI a prebehlo oboznámenie sa s procesom prípravy výberového
konania na funkciu riaditeľa ŠI a jeho vykonaním – postup, kritéria hodnotenia, spôsob
hodnotenia, kompetencie jednotlivých členov a organizačné zabezpečenie výberového
konania. Dňa 30. 05. 2019 sa konalo samotné výberové konanie na pozíciu riaditeľa ŠI. Na
základe výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ŠI, Rada ŠZ pri ŠI navrhla
zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa ŠI, Karpatská 9 Poprad – Mgr. Máriu
ROŠOVÚ.
Na septembrovom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 01. 09. 2019 sa členovia Rady ŠZ pri
ŠI oboznámili so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v podmienkach
ŠI v školskom roku 2018/2019, plnenie hlavných výchovno-vzdelávacích úloh v školskom
roku 2019/2020 a organizáciou riadenia výchovno-vzdelávacej práce. Členovia Rady ŠZ pri
ŠI boli informovaní o činnosti materiálno-technického zabezpečenia (výmeny váľand v celom
ubytovacom trakte) a o celkovom finančnom zabezpečení prostredníctvom PSK.

Na zasadnutiach Rady ŠZ pri ŠI sa jej členovia oboznamovali s aktuálnym dianím
chodu ŠI. Členovia diskutovali o stave žiakov v ŠI v jednotlivých výchovných skupinách,
o výchovno-vzdelávacej

činnosti,

kultúrnych

a športových

podujatiach,

besedách,

vedomostných súťažiach, o činnosti v jednotlivých krúžkoch, o výzdobe spoločenských
priestorov v ŠI,

činnosti jedálne a v neposlednom rade aj o činnosti žiackej rady ŠI.

Na zasadnutia rady školy bola prizývaná pani riaditeľka ŠI Mgr. Mária ROŠOVÁ, ktorá
podávala doplňujúce informácie o činnosti ŠI, vyplývajúce jej zo štatútu Rady ŠZ pri ŠI, ktoré
dostatočne dokladovala. Podrobné informácie o hospodárení ŠI podávala ekonómka Ing.
Anna JURČOVÁ. V zmysle štatútu Rady ŠZ pri ŠI, rada ŠI nevytvára vlastný rozpočet
a všetky náklady spojené s činnosťou rady ŠI boli uhrádzané z prostriedkov ŠI podľa potreby.
V kalendárnom roku 2019 vedenie ŠI materiálne zabezpečilo bezproblémový chod Rady ŠZ
pri ŠI .
Všetci členovia Rady ŠZ pri ŠI sa podľa potreby zapájali do spolupráce so ŠI, plnili
všetky úlohy, ktoré im vyplývali zo schváleného plánu práce a Štatútu rady ŠZ pri ŠI, za čo
im patrí úprimné poďakovanie.

V Poprade dňa 20. 03. 2020

Ing. Eduard DINDOFFER
Predseda Rady ŠZ pri ŠI

