Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy v Červeníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 12. 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. Otvorenie
2. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2017/2018
3. Návrh rozpočtu na rok 2018
4. Rôzne, diskusia
5. Návrh uznesenia
6. Záver

K bodu 1/
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady školy p. Ing. Alena
Adamkovičová.
Za zapisovateľku bola navrhnutá Ing. Alena Adamkovičová a za overovateľa zápisnice
Denisa Adamkovičová a Michal Mihálik. Návrh bol prítomnými schválený :10-0-0./za-protizdržal sa/.
K bodu 2/
Riaditeľka ZŠ s MŠ slovne prezentovala informácie o aktuálnej situácii v ZŠ s MŠ
v Červeníku v súvislosti s pedagogicko–organizačným zabezpečením výchovno–
vzdelávacieho procesu na škole s kvalifikovanosťou pedagogického zboru viac ako 90 %.
K materiálno - technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku
2017/2018 riaditeľka ZŠ s MŠ informovala o uskutočnenej výmene šatníkových skriniek pre
žiakov, bezpečnostnej kontrole protipožiarnych dverí kotolne a riešení zabezpečenia
bezpečnosti v priestoroch novej prístavby jedálne vzhľadom na umiestnenie ohrievača. Ďalej
poskytla informácie o plánovaných aktivitách viažucich sa na možnosti rozpočtových
pravidiel financovania školy ako obstaranie detských preliezok a úprava školského dvora,
zabezpečenie zlepšenia možností vyučovania predmetu telesná výchova prostredníctvom
zmeny terajších priestorov šatní na gymnastickú telocvičňu a obstaraním cvičiacich strojov
do exteriéru školských priestorov. Zároveň informovala o prebiehajúcej inventúre majetku
školy.
K bodu 3/
Riaditeľka ZŠ s MŠ slovne odprezentovala návrh rozpočtu školy pre rok 2018, ktorý bol
predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017, čo potvrdili aj členovia
RŠ zastupujúci obec a zriaďovateľa školy.

K bodu 4/
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Červeníku poskytla informáciu o príprave Veľkého školského poriadku
s predpokladom predloženia na nasledujúce zasadnutie RŠ.
V rámci diskusie boli komunikované doplňujúce informácie a zodpovedané dotazy ohľadom
rozpočtu za rok 2017 a návrhu rozpočtu pre rok 2018.
K bodu 5/
Uznesenie:
 členovia RŠ berú na vedomie pedagogicko-organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2017/2018.
 členovia RŠ berú na vedomie prezentovaný obsah návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ
v Červeníku pre rok 2018.
K bodu 6/
Nasledujúce zasadnutie RŠ plánované v priebehu marec/apríl 2018.
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