
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 03. 09. 2015 

Prítomní: 
PaedDr. Mariana Krigovská, Mgr. Petra Lukáčová, Andrea Žigová, Eva Zbonková, Milan Dávid, 
Mgr. Jozef Benč, Ľubomír Černák, Jarmila Minárová, Mgr. Tomáš Kolembus 
 
Program zasadnutia Rady školy: 
 
1. Privítanie, otvorenie zasadnutia 
2. Oboznámenie so správou o  výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2014/2015 
3. Organizačné zmeny v školskom roku 2015/2016 a pripravované podujatia 
4. Školský vzdelávací program 
5. Finančná situácia školy 
6. Diskusia  
9. Uznesenia a záver 
 
 
1. V úvode zasadnutia predsedníčka rady školy p. Lukáčová privítala prítomných  
a oboznámila s programom stretnutia, ktorý bol odsúhlasený.  
 
2. Riaditeľka školy p. Krigovská predniesla členom rady školy správu o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch za školský rok 2014/2015. Vyzdvihla úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach.  
Informovala o pripravovaných podujatiach na školský rok 2015/2016: 
- Exkurzia Atlantis Levice (september 2015) 
- Testovanie žiakov 5. ročníka (november 2015)  
- Plavecký výcvik – Plaváreň Topoľčany (február 2016) 
-  Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa (apríl 2016) 
- Zápis žiakov do 1. ročníka (apríl 2016) 
Riaditeľka informovala radu školy o prijatí uchádzačky na absolventskú prax na pozíciu 
administratívnej pracovníčky od 1. októbra 2015. 
 
3. Riaditeľka školy navrhla rade školy zmenu organizácie vyučovania, z dôvodu organizačných 
zmien vydávania obedov v školskej jedálni. Začiatok vyučovania by mal byť o 7:45, po štvrtej 
vyučovacej hodine má nasledovať obedňajšia prestávka (30 min) a po nej by vyučovanie 
pokračovalo. Po vyjadrení p. starostu, že situáciu bude riešiť zakúpením vyhrievacích nádob 
pre kuchyňu sa rozhodlo vrátiť organizáciu vyučovania do pôvodného stavu. 
 
4. Riaditeľka školy oboznámila členov rady s inovovaným školským vzdelávacím programom 
pre 1. a 5. ročník.  
 
5. Riaditeľka školy informovala o výsledkoch dohodovacieho konania, kde boli škole 
pridelené finančné prostriedky z Ministerstva školstva na dofinancovanie rozpočtu školy na 
rok 2015. Tiež informovala členov rady školy o zvýšení príspevku z Obecného úradu Skýcov 
na 400 eur mesačne za energie pre materskú školu, ktorá je v priestoroch základnej školy. 
 
6. Diskusia 
p. Dávid informoval o vykurovacom systéme v škole a navrhol zavolať p. Vrbičanovi o zaslaní 
manuálu k vykurovaciemu systému 
p. Dávid navrhol odstránenie odkvapovej ríny z časti strechy    
  



 
 7. Uznesenia a záver 
Rada školy berie na vedomie: 
- Informáciu o prijatí uchádzačky na absolventskú prax na pozíciu administratívnej 
pracovníčky od 1. októbra  
- Informácie o dofinancovaní ročného rozpočtu školy 
- Informácie o plánovaných akciách v školskom roku 2015/2016 
 
Rada školy schvaľuje: 
- Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
 2014/2015 
- Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník 
 
Rada školy ukladá: 
- členovi RŠ p. Dávidovi zavolať p. Vrbičanovi o manuál vykurovacieho systému 
-predsedníčke RŠ p. Lukáčovej o zvolanie rady školy v mesiaci február 
 
 Na záver predsedníčka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie rady školy. 
 
 
V Skýcove 03. 09. 2015 
Zapísal: Mgr. Petra Lukáčová 
 


