
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov, konaného dňa 14. 03. 2018  

 

 
Účasť:  M. Dávid, K. Karasová, A. Žigová, Mgr. J. Benč, E. Zbonková, Ing. Roman Černák 

Ospravedlnení: Ľ. Černák  

Hostia: Mgr. T. Kolembus, PeadDr. M. Krigovská 

 

 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom 

2. Voľba podpredsedu Rady školy 

3. Štatút Rady školy 

4. Rozpočet ZŠ 

5. Rôzne 

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 

 

 Členovia Rady školy zvolili tajným hlasovaním podpredsedu Rady školy. Hlasovanie 

bolo nasledovné:  

 

5 hlasov získal p. Ľubomír Černák  

1 hlas získala p. Andrea Žigová 

 

Podpredsedom Rady školy sa stal p. Ľubomír Černák.  

          

K bodu 3 

 

 Ing. Roman Černák prečítal a oboznámil členov s návrhom nového štatútu Rady školy.  

 

K bodu 4 

 

 Predseda Rady školy vyzval riaditeľku školy PaedDr. Marianu Krigovskú, aby predniesla 

Správu o rozpočte ZŠ. Informovala o chýbajúcich financiách, ktoré bude žiadať od MŠVVaŠ SR 

v dohodovacom konaní. Oboznámila aj o zálohových faktúrach za plyn, elektrickú energiu 

a vodu. Poskytla aj prehľad platieb energií za roky 2015 – 2017.  

 



 

K bodu 5 

 

 Riaditeľka školy informovala o výsledkoch testovania žiakov 5. ročníka, o testovaní 

deviatakov 21. 3. 2018, počas ktorého budú mať žiaci 2. stupňa riaditeľské voľno. Informovala 

o pripravovaných aktivitách:  beseda s účastníkmi vypálenia obce, účasť žiakov na pietnej 

spomienke, Deň matiek (13. 5.), divadelné predstavenie pod vedením Mgr. Márii Minárovej (6. 

5.), okresné kolá predmetových olympiád, zápis do 1. ročníka, testovanie PISA (24. 4.). Ďalej 

informovala o personálnom obsadení, o dokončení doskočiska, o stojane na bicykle pre žiakov, o 

vykonaných revíziách, o oprave strechy, o praní bielizne pre MŠ, o vyradení nefunkčného 

a opotrebovaného materiálu. Upozornila na nutnosť výmeny podlahy v 7. triede. 

 

K bodu 6 

 

Ďalším bodom zasadnutia bola diskusia: 

 Všetci prítomní sa zaujímali o výmenu podlahy v 7. triede, boli ju pozrieť, dohodli sa, že 

riaditeľka školy bude kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre 

a bude žiadať ich názor na riešenie situácie. Podľa toho sa rozhodne ako bude výmena 

pokračovať.  

 P. Milan Dávid oboznámil prítomných o bezproblémovom vykurovaní počas zimných 

mesiacov. Riaditeľka školy mu poďakovala za spoluprácu. 

 P. Andrea Žigová sa zaujímala o vyučovanie cudzích jazykov v 7. ročníku. Riaditeľka 

odpovedala, že bude záležať na výbere rodičov a kvalifikačných možnostiach 

pedagogických zamestnancov školy. 

 P. Andrea Žigová ponúkla 10 ks stoličiek za symbolickú cenu do školy, v prípade opravy 

podlahy v 7.triede  

 

K bodu 7 - Návrh na uznesenie 

 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov 

 

Rada školy schvaľuje: 

1. Štatút Rady školy (za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0) 

 

Rada školy berie na vedomie: 

1. Správu o rozpočte ZŠ 

2. Informácie o pedagogicko-organizačnom, personálnom a materiálnom zabezpečení.  

        

 

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

Ing. Roman Černák.  

 

V Skýcove, 16. 03. 2018 

 

Zápisnicu zapísal: Ing. Roman Černák                   ................................................................... 

 

Overil: 

Mgr. Jozef Benč     ................................................................... 

 


