Zápisnica
z riadneho zasadnutia Rady Školy pri ZŠ s MŠ Červeník, ktoré sa uskutočnilo dňa
22.3.2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Červeníku.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny - 8
Hosť: . Júlia Vozárikov á, riaditeľka ZŠ s MŠ Červeník

Program:
1.
Otvorenie zasadnutia
2.
Výsledky hospodárenia školy (ZŠ s MŠ) za kalendárny rok 216
3.
Rozpočet školy na kalendárny rok 2017
4.
Správa o výchovno -v zdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v prvom
polroku školského roka 2016/2017
5.
Výsledky monitoru 5. ročníka
6.
Informácia k prijímaniu žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018
7.
Informácia o využívaní priestorov školy v mimo vyučovacom čase
8.
Rôzne

K bodu 1/
Zasadnutie Rady ško ly v Červeníku otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady ško ly ,
oboznámila s programom, ktorý bol následne schválený.
K bodu 2 - 7/
Riaditeľka školy podala základné informácie k jednotlivým bodom programu
v nasledovnom rozsahu:
Bod 2-3/ Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016 a rozpočet na kalendárny rok 2017
Bod 4/ Vyhodnotenie prospechu žiakov s podrobnejším hodnotením (pochvaly, pokarhania, začlenení žiaci a ich
prospech), účasť a umiestnenie v súťažiac
Bod 5/ Výsledky Testovania T5-2106- Výsledková listina školy a celkový pohľad v úspešnosti v okrese Hlohovec,
ktorý spracoval Spoločný školský úrad Leopoldov.
Bod 6/
Termín zápisu do 1. ročníka na šk. rok 2017/2018 - 20.04.2017 v budove ZŠ, trieda 1. ročníka v čase od 15.0017.30 hod. Za prítomnosti pani učiteliek zo ZŠ, MŠ i školského špeciálneho pedagóga. K zápisu sa vyžaduje
rodný list dieťaťa a relevantné dokumenty – bližšie informácie dostupné na web stránke školy v záložke
AKTUALITY.
Zápis do MŠ na šk. rok 2017/18 - 03.05. 2017 v čase od 9.00 - 15. 00 hod. v budove MŠ. K zápisu sa vyžaduje
vyplnená a podpísaná žiadosť o prijatie do materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast. Formulár žiadosti dostupný v materskej škole, v elektronickej forme na
webovej stránke školy.
Bod 7/ Informácie o využívaní priestorov školy mimo vyučovacieho času v priestoroch jednotlivých tried
v priebehu týždňa (pondelok až piatok)
K uvedeným bodom programu neboli členom Rady školy vopred po skytnuté podklady, tieto
boli doručené dodatočne po zasadnutí Rady.

K bodu 8/
Na odporučenie zriaďovateľa zaradené hlasovanie k Návrhu na zaradenie do siete škôl Súkromnú
základnú umeleckú školu Červeník so sídlom ZŠ s MŠ Červeník, Osloboditeľov 9, Červeník s odporučením.
Rada školy v tejto veci hlasovala s nasledovným výsledkom:
za: 8
zdržal sa: 0
proti: 0

Uznesenie 1
Vo väzbe na bod 9 čl. 6 štatútu Rady školy poskytnúť členom Rady školy podklady
k bodom programu zasadnutia vopred vhodným spôsobom – v rámci zostavovania
program u zasadnutia a jeho odsúhlasenia riaditeľkou školy.
Uznesenie 2
Rada školy berie na vedomie Informáciu o návrhoch na zmeny v sieti škôl a školských zariadení – pre
stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Červeník a iných zriaďovateľov s odporučením Zmeny v sieti
uvedených škôl a školských zariadení.

Zapísala:
Overovateľ zápisnice:
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Mária Ondrušková
Ľubica Knoblochová

