Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy v Červeníku, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 03. 2018 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.
7.
8.
9.

Otvorenie
Správa o hospodárení za kalendárny rok 2017
Rozpočet pre rok 2018
Zápis do 1.ročníka
Výročná správa Rady školy
Rôzne
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

K bodu 1/
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady školy Alena Adamkovičová.
K bodu 2-3/
Členom RŠ boli poskytnuté tlačené verzie dokumentov - Správa o hospodárení za kalendárny
rok 2017 a Rozpočet pre rok 2018, ktoré riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Jarmila Gáborová slovne
doplnila. Oba dokumenty boli RŠ vzaté na vedomie hlasovaním (za 10, proti 0, zdržal sa 0).
K bodu 4/
Riaditeľka školy poskytla informácie k zápisu do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019.
Predpokladaný počet detí 21, z toho jedno dieťa odložený nástup. Termín zápisu 17. apríl
2018. Zápis do MŠ sa pripravuje na 3. mája 2018.
K bodu 5/
Predsedkyňou RŠ bola predložená na schválenie Výročná správa RŠ za rok 2017, ktorá bola
schválená hlasovaním (za 10, proti 0, zdržal sa 0).
K bodu 6-7/
Riaditeľka školy poskytla základné informácie k obsahu Veľkého školského poriadku, ktorý
členovia RŠ vzali na vedomie hlasováním (za 10, proti 0, zdržal sa 0).

V rámci rôzneho ďalej riaditeľka školy informovala o aktuálních aktivitách na podporu a
realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu:
1/ pripravovaná "Tajomná noc v škole" dňa 26. 3. 2018 spojená s besedou so spisovateľom
Braňom Jóbusom, tvorivými dieľňami (pletenie šibákov, zdobenie kraslíc, pečenie
medovníkov, pozeranie filmov a nočné súťaže). Realizácia podporená sponzorsky
z externého prostredia (stravovanie), aktívnou participáciou učiteľov a prevádzkových
pracovníkov školy (riešenie sponzorov, stravovanie, program a dozor) a finančním
príspevkom RZ v sume 80,-EUR.
2/ informácia o spustení prevádzky automatu na mliečne výrobky ešte v tomto šk. roku a
využitie dotácie od septembra 2018.
3/ informácia o pripravovaných projektoch orientovaných na zabezpečenie kultúrnovzdelávacích aktivit pre žiavkov školy cez VÚC Trnava a projektov cez schému ERAZMUS
k nadviazaniu cezhraničnej spolupráce aj na úrovni pedagogického zboru v oblasti podpory a
rozvoja vychovno-vzdelávacieho procesu.
4/ informácia o schválení projektu na nasledujúce 3 školské roky v sume 114 tis. EUR na
asistentov pre žiakov odkázaných na pomoc.
Ďalej riaditeľka informovala o riešení možností využitia disponibilních hodín pre nový šk. rok
v 7. ročníku na posilnenie cudzieho jazyka alebo relevantných predmetov
K bodu 8/
Uznesenie:
 členovia RŠ berú na vedomie Správu o hospodárení za kalendárny rok 2017,
Rozpočet pre rok 2018 a Veľký školský poriadok ZŠ s MŠ Červeník.
 členovia RŠ schválili Výročná správa Rady školy za rok 2017.
K bodu 9/
Nasledujúce zasadnutie RŠ plánované v priebehu júna 2018.

Zapísala:
Overovateľ:
Schválil:

Alena Adamkovičová
Andrea Kúdelová
Gregor Benček
predseda RŠ

v.r.
Alena Adamkovičová
predsseda RŠ

Príloha: prezenčná listina

