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Rada školy pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach,  

SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice 

 

 

 

Výročná správa o činnosti Rady školy pri SOŠ pedagogickej  

v Turčianskych Tepliciach za kalendárny rok 2021 

 

 

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších 

zmien, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z.. 

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. V rámci svojej pôsobnosti vykonáva činnosti, ktoré jej 

prislúchajú a vyplývajú z príslušných právnych predpisov. 

 

Členovia rady školy 

Meno a priezvisko člena rady školy Volený / delegovaný za: 

Mgr. Tomáš Urík - predseda RŠ pedagogických zamestnancov 

Mgr. Hana Laurová pedagogických zamestnancov 

Lívia Fabianová zriaďovateľa 

Ing. Ľubica Csókás zriaďovateľa 

Ing. Iveta Ďurišová zriaďovateľa 

Bc. Dušan Hrivnák zriaďovateľa 

Marika Arvensisová nepedagogických zamestnancov 

Katarína Bieliková rodičov 

Zuzana Modrovská rodičov 

Mgr. Ladislav Partika rodičov 

Patrícia Fidesová žiakov 

 

Prehľad činnosti rady školy 

Rada školy v kalendárnom roku 2021 zasadala, resp. rokovala celkovo dvakrát. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 sa jedno 

z rokovaní rady školy uskutočnilo online formou „per rollam“. 
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Ustanovujúce zasadnutie rady školy  

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 26.10.2021. Prítomných bolo 9 

členov rady školy. Hlavným bodom programu bolo zvolenie predsedu rady školy. Predseda 

rady školy bol zvolený tajným hlasovaním, zakrúžkovaním poradového čísla člena rady školy 

na volebnom lístku. Volieb sa zúčastnilo 9 zvolených členov rady školy. Jednohlasne zvolená 

volebná komisia v zložení Ing. Iveta Ďurišová, Lívia Fabianová sčítala hlasy a predložila 

výsledky hlasovania. Za predsedu rady školy bol s počtom hlasov 5 zvolený Mgr. Tomáš Urík. 

 

Elektronické rokovanie a hlasovanie rady školy 

Ďalšie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo v dňoch 1.12.2021 - 8.12.2021. Pre 

nepriaznivé okolnosti v súvislosti s pandémiou vírusu SARS-CoV-2 prebehlo rokovanie 

elektronickou formou a hlasovaním „per rollam“. Hlavným bodom programu bolo schválenie 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2020/2021. Elektronického hlasovania „per rollam“ sa zúčastnilo 10 

členov rady školy. Všetkých 10 zúčastnených členov sa vyjadrilo za schválenie uvedenej 

správy. Vo svojom uznesení teda Rada školy pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach 

schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školského zariadenia za školský rok 2020/2021. 

 

 

 

V Turčianskych Tepliciach 28.3.2022                                                                 Mgr. Tomáš Urík 

                                                                                                                       predseda rady školy 

 

 

 

 

 


