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Výročná správa rady školy pri Cirkevnej spojenej škole Dolný Kubín za rok 2021 

 

RADA ŠKOLY PRI CIRKEVNEJ SPOJENEJ ŠKOLE DOLNÝ KUBÍN 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 

Obsah: 

1. Uskutočnené zasadnutia rady školy v roku 2021. 

2. Uznesenia rady školy prijaté v roku 2021. 

3. Personálne zmeny v rade školy v roku 2021. 

 

1. Rada školy pri Cirkevnej spojenej školy v roku 2021 uskutočnila 4 zasadnutia:  

- 25. februára 2021 (on line formou) 

- 02. júna 2021 

- 09. septembra 2021 

- 19. januára 2022 – zasadnutie bolo preložené z decembra 2021 

 

2. Na zasadnutiach prijala nasledovné uznesenia: 

2021/001: 25.02.2021 

Rada školy prijíma správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2020. 

2021/002: 25.02.2021 

 Rada školy schvaľuje Výročnú správu rady školy za rok 2020. 

2021/003: 02.06.2021 

Rada školy berie na vedomie počet žiakov 102 zapísaných do materskej školy na 

školský rok 2021/2022. 

2021/004: 02.06.2021 

Rada školy berie na vedomie počet žiakov 35 zapísaných do 1. ročníka základnej školy 

na školský 2021/2022 a schvaľuje v školskom roku 2021/2022 otvoriť 2 prvé triedy.  

2021/005: 02.06.2021 

Rada školy pri Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne schvaľuje otvorenie 4 – 

ročnej formy štúdia na Gymnáziu Andreja Radlinského Cirkevnej spojenej školy 

v Dolnom Kubíne s rozšíreným štúdiom informatiky od 01.09.2022 s počtom žiakov 24.  

2021/006: 02.06.2021 

Rada školy poveruje Mgr. Ľudovíta Mačora, riaditeľa Cirkevnej spojenej školy 

v Dolnom Kubíne, vykonať všetky úkony spojené s otvorením 4 – ročnej formy štúdia 

na Gymnáziu Andreja Radlinského Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne 

s rozšíreným štúdiom informatiky od 01.09.2022 s počtom žiakov 24 a o výsledkoch 

a vykonaných úkonoch informovať radu školy. 
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2021/007: 09.09.2021 

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/21. 

2021/008: 19.01.2022 

Rada školy berie na vedomie Návrh rozpočtu na rok 2022. 

2021/009: 19.01.2022 

Rada školy poveruje Mgr. Zitu Kampovú, ekonomický zástupca riaditeľa,  vypracovať 

správu o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2021. 

2021/010: 19.01.2022 

Rada školy schvaľuje plán zasadnutí rady školy na rok 2022. 

 

3. Personálne zmeny v rade školy: Člen rady školy Kristína Farkašová, zástupca študentov 

v rade školy, požiadal 15. januára 2022 o ukončenie členstva, na jeho miesto si 

zástupcovia študentov zvolili Kláru Škvarkovú. 

 

Výročná správa schválená na zasadnutí rady školy dňa ................................................................ 

Vypracoval: Mgr. Tibor Koval, predseda rady školy 

 

 

 

 

 

 


