
Základná škola Javorová alej, Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Rady školy 

 
Dátum zasadnutia : 22.9.2021 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 7 členov (tvorí prílohu zápisnice) 

 
Členovia Rady školy : 
1. Bálintová Katarína zvolená za rodičov 
2. Bednáriková Katarína zvolená za rodičov 
3. Fatulová Patrícia delegovaný zástupca zriaďovateľa 
4. Ježeková Lucia delegovaný zástupca zriaďovateľa 
5. Michnicová Zuzana zvolená za rodičov 
6. Múdry Václav zvolený za pedagogických zamestnancov 
7. Polaček Pavol zvolený za rodičov 
8. Ruc Tomáš zvolený za ostatných zamestnancov 
9. Turbová Dáša zvolená za rodičov 
10. Selep Jozef delegovaný zástupca zriaďovateľa 
11. Ungerová Veronika zvolená za pedagogických zamestnancov 

 
 
1. Otvorenie a schválenie programu:  

Prítomných na zasadnutí Rady školy pri Základnej škole Javorová alej, Chorvátsky 
Grob privítala riaditeľka ZŠ Mgr. Silvia Hikkerová a doterajší podpredseda Rady školy p. 
Pavol Polaček, ktorý zároveň oboznámil prítomných členov s programom mimoriadneho 
zasadnutia. Následne boli predstavení a zapísaní prítomní členovia rady školy v počte 7, čím 
zároveň bola konštatovaná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov a potvrdená 
uznášania schopnosť Rady školy. Zapisovateľom bola p. Zuzana Michnicová.  

 

Program zasadania: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy 

3. Aktuálne problémy školy 

 4. Rôzne 

 
2. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy 

Na schôdzi prebehla voľba predsedu a podpredsedu Rady školy, ktorá bola tajná. Členom 
boli rozdané volebné lístky so zoznamom  všetkých  kandidátov  na  predsedu a podpredsedu 
Rady  školy  z členov  Rady  školy  v abecednom poradí, nakoľko nikto z prítomných členov 
sa nevzdal kandidatúry. Na volebnom lístku prítomní členovia rady školy zakrúžkovali 
poradové číslo najviac jedného člena, ktorého navrhujú na funkciu predsedu a podpredsedu 
rady školy. 

 
 
 
 
 



Volebná komisia v zložení Katarina Balintová, Václav Múdry, Pavol Polaček konštatovala 
nasledovné výsledky: 
 
Predseda Rady školy: 

Počet odovzdaných volebných lístkov : 7 ks 
Počet prijatých volebných lístkov: 7 ks 
Počet platných prijatých volebných lístkov : 7 ks 

 
Výsledok volieb : 
 
Členovia Rady školy : 
Bálintová Katarína počet získaných hlasov : 0 
Bednáriková Katarína počet získaných hlasov : 0 
Fatulová Patrícia počet získaných hlasov : 0 
Ježeková Lucia počet získaných hlasov : 0 
Michnicová Zuzana počet získaných hlasov : 0 
Múdry Václav počet získaných hlasov : 0 
Polaček Pavol počet získaných hlasov : 1 
Ruc Tomáš počet získaných hlasov : 6 
Turbová Dáša počet získaných hlasov : 0 
Selep Jozef počet získaných hlasov : 0 
Ungerová Veronika počet získaných hlasov : 0 
 
Meno zvoleného predsedu RŠ: Tomáš Ruc 

 
Podpredseda Rady školy: 

Počet odovzdaných volebných lístkov : 7 ks 
Počet prijatých volebných lístkov: 7 ks 
Počet platných prijatých volebných lístkov : 7 ks 

 
Výsledok volieb : 
 
Členovia Rady školy : 
Bálintová Katarína počet získaných hlasov : 0 
Bednáriková Katarína počet získaných hlasov : 0 
Fatulová Patrícia počet získaných hlasov : 0 
Ježeková Lucia počet získaných hlasov : 0 
Michnicová Zuzana počet získaných hlasov : 0 
Múdry Václav počet získaných hlasov : 0 
Polaček Pavol počet získaných hlasov : 6 
Ruc Tomáš počet získaných hlasov : 6 
Turbová Dáša počet získaných hlasov : 0 
Selep Jozef počet získaných hlasov : 0 
Ungerová Veronika počet získaných hlasov : 1 
 
Meno zvoleného podpredsedu RŠ: Pavol Polaček 

  



 
3. Aktuálne problémy školy  
4. Rôzne 

 
V bode  3. a 4. boli prezentované aktuálne kroky, ktoré realizuje obec v rámci projektu 

rozšírenia kapacít ZŠ, jedálne a výstavby novej telocvične a orientačný harmonogram, ktorý by obec 
mala dodržať, tak, aby budúci školský rok škola mohla prijať nových prvákov a zabezpečiť 
plnohodnotnú prevádzku ZŠ aj pre  ostatné ročníky.  

 
ZÁVER : Predseda a podpredseda Rady školy a riaditeľka poďakovali prítomným za účasť 
na zasadnutí a poprial veľa úspechov členom rady školy . 

 
 

Prílohy : Prezenčná listina zo zasadnutia RŠ 
Vzor volebného lístku pre voľbu predsedu a podpredsedu RŠ 

 
 

V Chorvátskom Grobe, dňa: 23.9.2021 
 
 

Zapísala: Zuzana Michnicová, zapisovateľ RŠ ........................................... 
 
 

Overil: Pavol Polaček, podpredseda RŠ ........................................... 


