Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy v Červeníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 10. 2017 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Voľba podpredsedu Rady školy
Návrh plánu práce a zasadaní Rady školy na rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2017
Plán práce školy na školský rok 2017/2018
Školský vzdelávací a Inovovaný školský vzdelávací program a Výchovný program na
školský rok 2017/2018
7. Učebné osnovy
8. Školský poriadok MŠ a ZŠ
9. Rôzne, diskusia
10. Návrh uznesenia
11. Záver

K bodu 1/
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady školy p. Ing. Alena
Adamkovičová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá Mgr. Mária Ondrušková a za overovateľa zápisnice Mgr.
Ľubica Knoblochová. Návrh bol prítomnými schválený :10-0-0./za-proti-zdržal sa/.
K bodu 2/
Riaditeľka ZŠ s MŠ predstavila Rade školy nového člena Rady školy, ktorý bol nominovaný
ako zástupca za školu. Mgr. Erika Kúdelová bola zvolená v rámci hlasovania dňa 19.9. 2017
namiesto PaedDr. Pavelkovej. Zároveň prebehla voľba podpredsedu školy. Všetkými
prítomnými bola navrhnutá p. Mgr. Erika Kúdelová a následne jednohlasne zvolená za novú
podpredsedkyňu Rady školy.
K bodu 3/
Predsedkyňa Rady školy p. Ing. Alena Adamkovičová oboznámila prítomných s návrhom
plánu práce a zasadaní Rady školy na rok 2017/2018. Členovia Rady školy návrh odsúhlasili
bez pripomienok.
K bodu 4 až 8/
Na prerokovanie Rade školy boli predložené nasledovné dokumenty:
1. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2017
2. Plán práce školy na školský rok 2017/2018
3. Školský vzdelávací a Inovovaný školský vzdelávací program a Výchovný program na
školský rok 2017/2018
4. Učebné osnovy
5. Školský poriadok MŠ a ZŠ
6. Výchovný program MŠ – „Verešvárik“

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Červeníku v spolupráci s koordinátormi vypracovala v súlade so zák. č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení neskorších predpisov správy a programy a všetky dokumenty boli predložené Rade školy na schválenie.
Zároveň pani riaditeľka informovala všetkých prítomných o dôležitých informáciách
nachádzajúcich sa v predložených dokumentoch a zodpovedala na všetky otázky, týkajúcich
sa predkladaných správ. Následne informovala o súčasnej situácii školy a vyzvala prítomných
k možnosti nahliadnutiu učebných osnov a plánov. Vzhľadom na ich rozsah boli materiály
poskytnuté aj na CD.
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2017/2018 a Plán práce školy za školský rok
2017/2018 Rada školy berie na vedomie.
K bodu 9/
Členom Rady školy bol predložený organizačných poriadok ZŠ s MŠ, ktorý bol všetkými
prítomnými i schválený. Pani riaditeľka predložila i Plán kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ
a informovala o potrebe vzdelávania svojich zamestnancov. Rada školy zobrala tento plán na
vedomie. Ďalej pani riaditeľka informovala o zámere zavedenia školského rozhlasu,
o potrebe nových skriniek na odkladanie vecí žiakov, o zámere prerobiť šatne na chýbajúce
učebne.
V rámci diskusie bola poverená predsedkyňa Rady školy zaslať poslednú zápisnicu
z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy p. Mgr. Hromekovej za účelom získania informácií
o časovej potrebe organizácie volieb nových členov do Rady školy.

Uznesenie:
- členovia RŠ boli oboznámení s materiálmi, ktoré sú uvedené v programe a odporúčajú
predsedovi RŠ tieto podpísať.
- členovia RŠ schvaľujú Návrh plánu práce a zasadaní Rady školy na rok 2017/2018,
Školský vzdelávací program a Inovovaný školský vzdelávací program a Výchovný
program na školský rok 2017/2018, Učebné osnovy a plány, Organizačný poriadok
ZŠ s MŠ, Školský poriadok ZŠ a MŠ, Výchovný program MŠ – „Verešvárik“.
- .
Hlasovanie: 10 (za) 0(proti) 0(zdržal sa)
-

schvaľujú nového podpredsedu Rady školy p. Mgr. Eriku Kúdelovú.
Hlasovanie: 10 (za) 0(proti) 0(zdržal sa)

-

členovia RŠ berú na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za
školský rok 2016/2017, Plán práce školy na školský rok 2017/2018 a Plán
kontinuálneho vzdelávania ZŠ s MŠ.

Zapísala: Mária Ondrušková
Overovateľ: Ľubica Knoblochová
Schválil: predseda RŠ
v.r.
Alena Adamkovičová
predsseda RŠ

