Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy v Červeníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 09. 2018 v budove
Základnej školy s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny /10 z 11/
hostia: PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka ZŠ s MŠ Červeník
Program:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Návrh plánu práce a zasadaní RŠ na rok 2018/2019
3.
Informácia a dokumenty Základnej školy s materskou školou, týkajúca sa
výchovno-vzdelávacej činnosti, pedagogicko-organizačnom a materiálnotechnickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školského
zariadenia (Správa o hodnotení výchovno–vzdelávacích výsledkoch za školský rok
2017/2018, Plán práce školy na školský rok 2018/2019, Školský vzdelávací
program na školský rok 2018/2019, Učebné osnovy, Školský poriadok MŠ a ZŠ,...)
4.
Rôzne, diskusia
5.
Návrh uznesenia
6.
Záver
K bodu 1/
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady školy.
K bodu 2/
Predsedkyňa Rady školy predstavila navrhnutý plán práce a zasadaní Rady školy na rok
2018/2019, ktorý bol jednohlasne prijatý všetkými zúčastnenými členmi.
K bodu 3/
Na prerokovanie Rade školy boli predložené nasledovné dokumenty:
- Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2017/2018
- Plán práce MŠ pre školský rok 2018/2019
- Plán práce ZŠ pre školský rok 2018/2019
- Plán kontinuálneho vzdelávania 2018/2019
- Školský poriadok MŠ pre školský rok 2018/2019
- Školský poriadok ZŠ pre školský rok 2018/2019
- Prevádzkový poriadok MŠ
- Inovovaný školský vzdelávací program VEREŚVÁRIK-ZŠ
- Školský vzdelávací program VEREŠVÁR -ZŠ
- Školský vzdelávací program VEREŚVÁRIK - MŠ
Podrobné informácie k predloženým dokumentom poskytla riaditeľky školy, ako aj
zodpovedanie doplňujúcich dotazov zo strany členov Rady školy.
K bodu 4/
V rámci bodu „Rôzne“ bola diskutovaná téma nepredložených prevádzkových poriadkov ZŠ

a školskej jedálne.
K prevádzkovému poriadku ZŠ poskytla informácie p. riaditeľka s návrhom na jeho
predloženie na nasledujúce zasadnutie Rady školy.
Ohľadom prevádzkového poriadku školskej jedálne sa diskusia viedla v súvislosti s novou
prístavbou priestorov jedálne a kuchyne, kde je nutné dotiahnuť drobné nedostatky
týkajúce sa efektívneho využívania týchto priestorov a ich zariadenia ako aj administratívu
vo väzbe na ich právoplatné užívanie.
K bodu 5/
Rada školy prijala nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/2018:
Členovia Rady školy prerokovali a schválili vyššie uvedenú dokumentáciu Základnej školy
s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník a súhlasia s jej následným predložením
zriaďovateľovi školy.
Uznesenie 2/2018:
Rada školy súhlasí s návrhom riaditeľky školy ohľadom dopracovania prevádzkového
poriadku ZŠ a jeho predloženie RŠ na jej nasledujúcom zasadnutí.
Uznesenie 3/2018:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zabezpečiť bezpečné pripojenie priestorov školskej
kuchyne a jedálne k zdroju elektrickej energie s ohľadom na bezpečnosť a efektivitu práce
ako aj bezpečnosť pre užívateľov týchto priestorov vo väzbe aj na avizované informácie
bezplatného poskytovania obedov žiakom základných škôl s predpokladaným navýšenia
stravníkov k 1.1.2019, v čo najkratšom možnom termíne.
Uznesenie 4/2018:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zabezpečiť právoplatné užívanie a prevádzkovanie novej
prístavby MŠ - priestorov školskej jedálne a kuchyne s cieľom prípravy prevádzkového
poriadku kompetentnými pracovníkmi a následné predloženie Rade školy.
K bodu 6/
Nasledujúce zasadnutie Rady školy je plánované na december 2018.
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