Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy v Červeníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 03. 2019 v budove
Základnej školy s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník.
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny /8 z 11/
hostia: PaedDr. Jarmila Gáborová, riaditeľka ZŠ s MŠ Červeník

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o hospodárení za kalendárny rok 2018
3. Rozpočet pre rok 2019
4. Informácia k výchovno – vzdelávaciemu programu (zápis do 1.ročníka a MŠ, monitor
5. a 9. ročník)
5. Výročná správa Rady školy
6. Rôzne, diskusia
7. Záver
K bodu 1/
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka Rady školy. Za overovateľov
zápisnice boli jednohlasne zvolení – Mgr. Erika Kúdelová a Antónia Gažová.
Kontrola uznesení z posledného zasadnutia:
Uznesenie 5/2018
Riaditeľka školy informovala o príprave nového VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec.
K bodu 2,3/
Na zasadnutie boli prezentované predložené dokumenty – Správa o hospodárení za
kalendárny rok 2018-komentár a Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2018. K rozpočtu pre
rok 2019 riaditeľka školy vysvetlila potrebu vydávania rozpočtových opatrení obce Červeník
v zmysle platnej legislatívy. V minulosti sa totiž častokrát stalo, že rozpočtové opatrenia
neboli škole doručené v termíne pre riadenie školy ako právneho subjektu v súlade
s relevantnými požiadavkami.
K uvedenému boli prijaté uznesenia:
Uznesenie 1/2019
Rada školy berie na vedomie Správu o hospodárení za kalendárny rok 2018-komentár a
Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2018.
Uznesenie 2/2018
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zapracovať do rozpočtu obce pre rok 2019 úpravu
rozpočtu ZŠ s MŠ Červeník v súlade s oznámením okresného úradu formou rozpočtového
opatrenia v zmysle legislatívy.
K bodu 4/
Riaditeľka školy informovala o termínoch a príprave zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ
(17.4.2019), do MŠ (30.4.2019) a monitore deviatakov (3.4.2019).
K výchovno-vzdelávaciemu procesu podala riaditeľka školy stručnú informáciu
o zrealizovaných súťažiach (Pytagoriáda, „Putujeme za ľudovou piesňou“, Olympiáda z ANJ

a iných súťažiach) a nadchádzajúcich aktivitách a plánoch na najbližšie obdobie. Zároveň
informovala Radu o prebiehajúcom audite v škole, ktorý má vplyv a dosah aj na atmosféru
realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Riaditeľka školy vyjadrila názor, že uvedený audit sa mal realizovať v období pôsobenia
bývalého vedenia školy, nakoľko bol podnet adresovaný aj na predchádzajúce obdobie.
Taktiež sa vyjadrila, že v žiadnom prípade nemôže prebrať zodpovednosť za nezrovnalosti
z obdobia pred jej pôsobením v škole. Uviedla, že sa komplexne vyjadrí k auditu až po jeho
skončení.
Ďalej uviedla, že neustále nabádanie niektorých poslancov obce na kontrolovanie školy za jej
pôsobenia považuje za šikanovanie, nakoľko podľa jej vedomostí sa takéto kontroly
v minulom období neuskutočňovali a začali až po jej nástupe. Aj napriek tomu, že všetky
kontroly z obdobia pod jej vedením skonštatovali výbornú kvalitu jej práce, kontroly sa
neustále opakujú. Kontrolórka obce v pravidelných intervaloch v zmysle plánu kontrolnej
činnosti kontroluje tok financií v škole, s čím je riaditeľka školy plne stotožnená. No napriek
uvedenému zo strany niektorých poslancov stále prichádzajú nové, nezmyselné podnety.
Riaditeľka školy uviedla, že nakoľko škola funguje ako samostatný právny subjekt a ona je
jeho štatutárom, vyplývajú jej z tohto určité právomoci a aj povinnosti, ktorých si je plne
vedomá. Preto, bude na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva žiadať, aby
kontrolovanie prebiehalo v zmysle platnej legislatívy, a aby poslanci nemohli neustále
zasahovať do kompetencií riaditeľa školy. Nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré sú
určené zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, je výhradne v právomoci riaditeľky
školy. Kontrola môže byť realizovaná iba prostredníctvom kontrolórky obce a nie poslancov
obce. Podrobné každomesačné zdôvodňovanie toku finančných prostriedkov určených na
mzdy zamestnancov a oboznamovanie všetkých poslancov prostredníctvom excelovských
tabuliek nie je v súlade s legislatívou. Po konzultáciách s pracovníkmi úradného auditu, ktorý
práve prebieha v škole, má takéto podrobné informácie možnosť dostávať len kontrolórka
obce, ktorá môže následne poslancov informovať o skutkovom stave.
Riaditeľka školy uviedla, že pri príprave budúcoročného rozpočtu, bude žiadať o to, aby bol
rozpočet školy prehľadný, zostavený na hlavné kategórie (610,620,630) a nie položkovitý.
Následne pani riaditeľka informovala prítomných o založení OZ Škola deťom.
Prostredníctvom novozaloženého OZ chcú zamestnanci školy spolu s priateľmi školy
zabezpečovať:
a. finančnú pomoc pre žiakov a učiteľov na študijné pobyty, kurzy,
b. odmeny žiakom za úspešnú účasť v rôznych školských a mimoškolských súťažiach,
c. odmeny žiakom za reprezentáciu školy v mimoškolskom procese,
d. odmeny žiakom za vynikajúce študijné výsledky,
e. finančnú pomoc pri organizovaní kultúrnych akcií poriadaných školou alebo OZ,
f. opravu a údržbu priestorov a materiálneho vybavenia školy,
g. zveľaďovanie estetickej úrovne tried a ďalších priestorov školy,
h. realizáciu výchovných a reprezentačných akcií poriadaných školou alebo OZ,
i. správu združenia
j. iné.

K bodu 5/
Predsedkyňou RŠ bola predložená na schválenie Výročná správa RŠ za rok 2018, ktorá bola
schválená hlasovaním (za 8, proti 0, zdržal sa 0).
K bodu 6/
Na zasadnutí prezentovala riaditeľky školy potrebu poistenia budov MŠ a ZŠ. Uvedená
požiadavka bude písomne zaslaná na OZ v Červeníku. Požiadala poslancov, ktorí sú členmi
RŠ o podporu uvedenej požiadavky.
Predsedníčka RŠ informovala o zmene v členoch RŠ, kde je treba doplniť nomináciu za
zriaďovateľa.
K uvedenému boli prijaté uznesenia:
Uznesenie 3/2019
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zaoberať sa požiadavkou poistenia budov patriacich pod
ZŠ s MŠ Červeník.
Uznesenie 4/2019
Rada školy v súlade s čl.5 Štatútu Rady školy pri ZŠ s MŠ v Červeníku žiada zriaďovateľa
o delegovanie nového člena namiesto Mgr. Márie Ondruškovej.
K bodu 7/
Nasledujúce zasadnutie Rady školy je plánované na jún 2019.
Zapísala:
Alena Adamkovičová
Overovatelia: Mgr. Erika Kúdelová
Antónia Gažová
Schválil:
predseda RŠ

v.r.
Alena Adamkovičová
predseda RŠ
Príloha: prezenčná listina

