
Zápisnica z hlasovania realizovaného per rollam 

 

Riadne zasadnutie Rady školy pri ZŠ Šmeralovej v Prešove bolo naplánované na 30.6.2022. 

Vzhľadom na zdravotné problémy predsedníčky RŠ a po dohode s podpredsedníčkou RŠ bola 

využitá možnosť hlasovania per rollam v súlade so štatútom RŠ ( čl.6, bod 13). Hlasovanie 

prebiehalo v termíne od 7.7.-11.7.2022.  

Členom RŠ boli odoslané dokumenty, ku ktorým bolo potrebné vyjadriť sa:  

1. Návrh pedagogicko-organizačného a materiálneho zabezpečenia školy v školskom  

      roku 2022/2023 a jeho zmeny.  

2. Celoslovenské testovanie žiakov  9. ročníka – Testovanie 9 

3. Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 

4. Vzdanie sa predsedníctva a členstva v RŠ Mgr. Ingrid Storinskej 

 

Súčasťou prílohy boli aj pokyny k hlasovaniu.  

 

Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov RŠ. Vzhľadom na dovolenkové obdobie bolo potrebné 

vytvorenie dostatočného času na hlasovanie, preto bol termín na vyjadrenie predĺžený.  

 

Vyhodnotenie hlasovania:  

 

 

 Body zaradené do hlasovania per rollam  Súhlasím/ 
beriem na 
vedomie  

Nesúhlasím 

1 Návrh pedagogicko-organizačného 
a materiálneho zabezpečenia školy 

v školskom 
roku 2022/2023 a jeho zmeny. 

 

10 0 

2 Celoslovenské testovanie žiakov  9. 

ročníka – Testovanie 9 

 

10 0 

3 Vyhodnotenie zápisu žiakov do 1. ročníka na 
školský rok 2022/2023 

10 0 

4 Vzdanie sa predsedníctva a členstva v RŠ Mgr. 
Ingrid Storinskej  

9 0 



K bodu 4. – Písomné vzdanie sa členstva aj predsedníctva RŠ bude prílohou k zápisnici 

zasielanej zriaďovateľovi mesta Prešov.  

Svoje odstúpenie z RŠ doručila písomne aj členka Mgr. Jana Lacknerová.  

 

Uznesenia:  

1. Rada školy súhlasí s Návrhom pedagogicko-organizačného zabezpečenia školy 

v školskom roku 2022/2023 a jeho zmenami.  

2. Rada školy berie na vedomie informácie o Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníky 

– Testovanie 9. 

3. Rada školy berie na vedomie informácie o zápise žiakov do 1. ročníka na školský rok 

2022/2023.  

4. Rada školy berie na vedomie vzdanie sa predsedníctva a členstva v RŠ Mgr. Ingrid 

Storinskej.  

 

 

 

V Prešove 15.7.2022                                                    Vyhotovila: Mgr. Ingrid Storinská 

                                                                                                      Predsedníčka RŠ 

 

 

  

 


