
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov, konaného dňa 07. 03. 2019  

 

 
Účasť:  Ing. R. Černák, M. Dávid, K. Karasová, Mgr. J. Benč, E. Zbonková, Ľ. Černák 

Ospravedlnený: A. Žigová 

 

Hostia: PaedDr. M. Krigovská 

 

 

 

Program:  

 

1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom 

2. Určenie overovateľa zápisnice 

3. Správa o rozpočte Základnej školy 

4. Koncepcia rozvoja školy na r. 2019-2020 

5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálovo-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu procesu 

6. Diskusia 

7. Uznesenia, záver 

 

 

 

 

Zápis o priebehu:  

 

 

K bodu 1 

 

Zasadnutie otvoril predseda Rady školy Ing. Roman Černák. Privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili.  

  

K bodu 2 

 

Za overovateľa zápisnice bola určená Katarína Karasová.   

          

K bodu 3 

 

Riaditeľka Základnej školy PaedDr. M. Krigovská informovala prítomných členov Rady 

školy o pripravenom rozpočte na rok 2019. Predniesla informácie o mzdách, energiách (plyn, 

voda, elektrina), príspevku od obce a ďalších režijných nákladoch spojených s prevádzkou 

a údržbou ZŠ. Informovala o vrátení preplatku za plyn a znížení mesačných preddavkoch. 

Rozdiel medzi potrebou a dostupnými finančnými prostriedkami chce žiadať formou 

dohadovacieho konania. 

 

 Všetci prítomní mali možnosť vyjadriť sa k rozpočtu na rok 2019. 

 

 

 



Otázka: Ľ. Černák sa pýtal na relatívne nízke mesačné náklady v položke „Čistiace 

a hygienické potreby“ z dôvodu, či sa nešetrí na čistote a poriadku v škole. 

Odpoveď: Riaditeľka školy všetkých ubezpečila, že na tejto položke sa nešetrí a čistota 

a poriadok patria medzi najhlavnejšie priority.  

 

 

 

K bodu 4 

 

Riaditeľka školy PaedDr. M. Krigovská zhodnotila predchádzajúcu koncepciu rozvoja 

školy na r.2017-2018 a predniesla novú na r. 2019-2020. 

 

Všetci prítomní mali možnosť vyjadriť sa ku Koncepcii rozvoja školy na r. 2019-2020. 

 

Bez pripomienok. 

 

 

 

 

K bodu 5 

 

Riaditeľka školy PaedDr. M. Krigovská informovala prítomných o uskutočnených 

a pripravovaných akciách, ktoré budú v Základnej škole, alebo ktorých sa zúčastnia žiaci mimo 

školy: 

 

 5.3. karneval 

 v sobotu 9.3. žiaci ZŠ Skýcov v zábavnej relácii „Daj si čas“ (RTVS) 

 tieňové divadlo v kostole 

 14.3. divadlo Aladin (ZŠ a MŠ, na chodbe v ZŠ) 

 15.3. posedenie k vypáleniu obce v ZŠ 

 žiaci ZŠ sa zúčastnia Hviezdoslavovho kubína, okresného kola pytagoriády, Klokan, 

divadlo v Nitre 

 3.4. testovanie 9.ročníka 

 v apríli plavecký výcvik v Topoľčanoch 

 16.4. zápis do 1.ročníka 

 12.5. Deň matiek 

Informácie o uskutočnených a pripravovaných činnostiach: 

 separovanie odpadu (papier), zapojiť žiakov ŽS do zberu papiera 

 upraviť doskočisko a preliezky 

 informácie o revíziách – komíny, tlaková nádoba, servis a oprava kotolne 

 výmena podlahy za plávajúcu, nákup 5 lavíc a 10 stoličiek v 1.triede, finančnú podporu 

1000 € poskytla obec 

 vyradenie majetku ZŠ 

 oprava basketbalového koša 

  

 

 



K bodu 7 - Návrh na uznesenie 

 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov 

 

Rada školy berie na vedomie: 

 

1. Správu o rozpočte ZŠ na rok 2019 

2. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálovo-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu  

 

Zasadnutie Rady školy ukončil a prítomným za účasť poďakoval predseda Rady školy  

Ing. Roman Černák.  

 

 

 

V Skýcove, 09. 03. 2019 

 

 

Zápisnicu zapísal:  

 

Ing. Roman Černák                              ................................................................... 

 

Overil: 

 

Katarína Karasová          ................................................................... 

 


