Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy v Červeníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. 06. 2019 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

Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti Rady školy v šk. roku 2018/2019
3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku
2018/2019 a plán pre šk. rok 2019/2020
4. Zhodnotenie činnosti SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ v šk. roku 2018/2019
5. Rôzne, diskusia
6. Záver
K bodu 1/
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka Rady školy. Následne predstavila
nového člena Mgr. Andreu Dokovú menovanú za členku Rady školy pri ZŠ s MŠ Červeník
za zriaďovateľa listom zo dňa 6.6.2019. Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení
– Mgr. Ľubica Knoblochová a Michal Mihálik.
Kontrola uznesení z posledného zasadnutia:
Uznesenie 2/2019
Riaditeľka školy informovala o postupe riešenia s obcou ohľadom rozpočtového opatrenia vo
väzbe na úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Červeník danú oznámením okresného úradu.
Uznesenie 3/2019
Požiadavka poistenia budov ZŠ s MŠ Červeník zriaďovateľom bola na základe zápisnice zo
zasadnutia Rady školy dňa 28.3.2019 diskutovaná na zasadnutí Komisie finančnej, výstavby
a územného plánovania dňa 15.4.2019 s odporučením riešiť uvedené na nasledujúcom
zasadnutí OZ so zaradením do programu.
Uznesenie 4/2019
Obec Červeník delegovala náhradu Mgr. Márie Ondruškovej do Rady školy za zriaďovateľa
listom zo dňa 6.6.2019.
K bodu 2/
Predsedkyňa Rady školy stručne vyhodnotila jej činnosť za školský rok 2018/2019,
poďakovala členom za zodpovedný prístup a informovala o nadchádzajúcich zmenách
týkajúcich sa prípravy a postupu voľby členov novej Rady školy vzhľadom na končiace sa
volebné obdobie a zánik členstva dvom súčasným členom.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie 5/2019
Rada školy odporúča zriaďovateľovi vyhlásiť výzvu na voľby členov do rady školy a na
delegovanie zástupcov iných právnickych alebo fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na
výchove a vzdelávaní školy, zástupcu obce, v ktorej má škola sídlo.

K bodu 3/
Riaditeľka školy prezentovala závery auditu, ktorý na škole prebehol a o prijatých
opatreniach k predchádzaniu identifikovaných nezhôd na úrovni ZŠ s MŠ Červeník. Zároveň
vyzvala členov na podporu riešenia výsledkov vládneho auditu zaplatením finančne
vyčíslených nedostatkov v súlade s doručeným rozhodnutím a prijatím opatrení na úrovni
obci k predchádzaniu relevantných identifikovaných nezhôd v súlade so Správou z auditu č.
19100031-N-03.
Ďalej informovala o príprave Správy o výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku 2018/2019,
ktorá je toho času v príprave a bude predložená na nasledujúce zasadnutie RŠ.
K uvedenému bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie 6/2019
Rada školy odporúča zriaďovateľovi riešiť uhradenie finančne vyčíslených nedostatkov
vládneho auditu č. 19100031-N-03 v súlade s doručeným rozhodnutím a prijatie opatrení na
úrovni obci k predchádzaniu relevantných identifikovaných nezhôd uvedených v Správe
z auditu č. 19100031-N-03.
K bodu 4/
Predsedkyňa SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou informovala o zozname
aktivít realizovaných v šk. roku 2018/2019 spolu s rozsahom financovania podporených
z účtu RZ. Detailné informácie k uvedenému budú prezentované na riadnom stretnutí SRRZ
– RZ pri Základnej škole s materskou školou začiatkom nového školského roku v priebehu
septembra 2019.
K bodu 5/
Riaditeľka školy informovala o pripravovaných zmenách v štruktúre pedagogického zboru,
ktoré sú toho času v riešení. Zároveň opätovne otvorila tému poistenia budov školy, ktoré
Rada školy riešila uznesením 3/2019 zo zasadnutia RŠ dňa 28.3.2019 a tiež informovala
členov s požiadavkou doriešenia prenájmu priestorov školy pre SZUŠ k 1.9.2019.
Uznesenie 7/2019
Rada školy opätovne odporúča zriaďovateľovi zaoberať sa požiadavkou poistenia budov
patriacich pod ZŠ s MŠ Červeník.
Uznesenie 8/2019
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zaoberať sa požiadavkou riešenia prenájmu priestorov
školy pre SZUŠ k 1.9.2019.
K bodu 6/
Nasledujúce zasadnutie Rady školy je plánované na september 2019.
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