Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy v Červeníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 12. 2018 v budove
Základnej školy s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník.

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny /9 z 11/
hostia: PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka ZŠ s MŠ Červeník
verejnosť: Peter Vozárik

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2018/2019
3. Návrh rozpočtu na rok 2019
4. Rôzne, diskusia
5. Návrh uznesenia
6. Záver
K bodu 1/
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady školy. Za overovateľov
zápisnice boli jednohlasne zvolení – Mgr. Dušana Vančová, Ing. Anna Kováčiková.
Kontrola uznesení z posledného zasadnutia:
Uznesenie 2/2018
Riaditeľka školy informovala o príprave prevádzkového poriadku ZŠ, ktorý je dostupný
v budove ZŠ.
Uznesenie 3/2018
K uzneseniu bol dopytovaný starosta obce, ktorý informoval o prijatí preventívnych opatrení
vo väzbe na činnosť zamestnancov jedálne a nutnosť riešiť prenos elektrickej energie novým
transformátorom.
Uznesenie 4/2018
K uzneseniu bol dopytovaný starosta obce, ktorý informoval o súlade prevádzkovania
priestorov s platnými právnymi predpismi. Pani riaditeľka uviedla, že prevádzkové poriadky
boli vypracované a sú dostupné v relevantných priestorov MŠ.
K bodu 2/
K pedagogicko-organizačnému a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovnovzdelávacieho procesu v šk. roku 2018/2019 podala rozsiahlu informáciu riaditeľka školy.
K uvedenému neboli zo strany zúčastnených doplňujúce dotazy ani poznámky.
K bodu 3/
Prípravu návrhu rozpočtu ZŚ s MŠ na rok 2019 v skratke predstavila riaditeľka školy. Tento
bol OZ obce schválený na jeho poslednom zasadnutí a bude sa aktualizovať vo väzbe na
pridelené prostriedky z kapitoly ministerstva školstva prostredníctvom okresného úradu
v sídle kraja.
K bodu 4/

V rámci bodu „Rôzne“ bola diskutovaná téma bezplatných obedov pre predškolákov od
1.1.2019.
K bodu 5/
Rada školy prijala nasledovné uznesenia:
Uznesenie 5/2018:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zvážiť vhodné nadstavenie finančného zabezpečenia
bezplatných obedov u predškolákov od 1.1.2019 a predpokladané bezplatné obedy pre
žiakov ZŠ s MŠ od 1.9.2019.
K bodu 6/
Nasledujúce zasadnutie Rady školy je plánované na marec/apríl 2019.

Zapísala:
Alena Adamkovičová
Overovatelia: Mgr. Dušana Vančová
Ing. Anna Kováčiková
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v.r.
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