
 

 

Zápisnica zo zasadnutia rady školy pri ZŠ Žofie Bosniakovej 

Školská 18, Teplička nad Váhom  

konaného dňa 16.112016 o 14.00 hod. 

 

 

Prítomní:    Erika Olbertová, Mgr. Magdaléna Šeligová, Miroslav Šupolík, Ľubomír         

Poljak, Ing. Eva Chmurčiaková, Mgr. Mária Mráziková, Mgr. Pavol Špita, Ing. Ján 

Chabada, Ing. Peter Ľupták, Mgr. Zuzana Holešová 

 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Štatút rady školy 

4. Priebeh výberového konania 

5. Určenie sčítacej komisie 

6. Hodnotenie úspešnosti 

7. Odovzdanie materiálov k výberovému konaniu 

8. Záver 

 

 

K bobu č. 1 

 Predsedníčka rady školy Erika Olbertová otvorila zasadanie o 14.00 hod. 

Privítala prítomných členov a oboznámila ich s programom zasadania. Na zasadnutí 

bolo prítomných 10 členov rady školy ( prezenčná listina). 

 



K bodu č. 2 

 Za zapisovateľku bola predsedom navrhnutá Mgr. Zuzana Holešová. Členovia 

rady školy s týmto poverením súhlasili. Overovateľmi zápisnice boli jednohlasne 

zvolení Mgr. Mária Mráziková a Ing. Peter Ľupták.  

 

K bodu č. 3 

 Predsedníčka predstavila Štatút rady školy. Každý sa mal možnosť vyjadriť sa 

k navrhovanému zneniu. P. Peter Ľupták pripomienkoval návrh štatútu. Predsedníčka 

na   pripomienky reagovala objasnením jednotlivých článkov štatútu. Nový Štatút 

rady školy bol jednohlasne schválený. 

 

K bodu č. 4 

 Voľby do funkcie riaditeľa školy boli v počte hlasov 10 schválené ako 

neverejné. Určili sa podmienky výberové konania. Účastníci výberového konania si 

budú poradie žrebovať. Časový limit pre prezentáciu kandidátov bol navrhnutý 10 

minút a 20 minút na otázky volebnej komisie kandidátovi. Hlasovanie bude tajné, 

zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku.  

 

K bodu č. 5 

 Do sčítacej komisie boli navrhnutí a jednohlasne zvolení Ing. Ján Chabada,  

Mgr. Magdaléna Šeligová a Mgr. Pavol Špita. 

 

K bodu č. 6 

 

 Hodnotenie úspešnosti: úspešným sa stáva kandidát, ktorý získa najmenej 6 

hlasov. V prípade, že žiadny z kandidátov nedosiahne 6 a viac hlasov, alebo ak bude 

zhoda hlasov, do druhého kola pôjdu prví dvaja kandidáti s najväčším počtom 

hlasov. V druhom kole musí mať úspešný kandidát 6 a viac hlasov. 

 



 

K bodu č. 7 

 P. Ing. Mgr. Miriam Janegová odovzdala materiály k výberovému konaniu. 

Informovala o priebehu osobných pohovorov kandidátov, ktoré sa konali 26.10. 2016 

na biskupskom úrade v Žiline.  

 

K bodu č. 8  

 Záver zasadnutia rady školy bol o 14.30 hod. 

 

 

Overovatelia zápisnice: ........................................              ........................................... 

                                       Mgr. Mária Mráziková                     Ing. Peter Ľupták 

 

 

 

Zapísala: Zuzana Holešová                       ............................................................. 

  

 

 


