
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov, konaného dňa 20. 03. 2017  

 

 
Účasť:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: J. Minárová 

 

Program:  

                1.   Otvorenie zasadnutia, oboznámenie s programom 

2. Rozpočet ZŠ 

3. Rôzne 

4. Diskusia  

5. Uznesenia, záver 

 

Zápis o priebehu:  

 

K bodu 1 

 

Zasadnutie otvorila predsedníčka Rady školy Mgr. Petra Lukáčová. Privítala prítomných 

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

  

 

K bodu 2 

 

 Predsedníčka Rady školy vyzvala riaditeľku školy PaedDr. Marianu Krigovskú, aby 

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

MŠVVaŠ SR  v dohadovacom konaní. Informovala o navýšení mesačnej dotácie od obecného 

úradu na 450 eur. Oboznámila aj o navýšení zálohových platieb za plyn. 

 

 

K bodu 3 

 

   Riaditeľka školy PaedDr. Mariana Krigovská informovala o uskutočnených aktivitách 

v škole: lyžiarsky výcvik, testovanie žiakov 5. ročníka, úspechy žiakov v okresných 

olympiádach. V krátkosti predstavila pripravované aktivity: testovanie žiakov 9. ročníka, počas, 

ktorého budú mať žiaci druhého stupňa riaditeľské voľno,  zápis do 1. ročníka (predpokladaný 

počet žiakov do prvého ročníka sú traja), plavecký výcvik. 

Riaditeľka školy oboznámila členov rady školy o zakúpených učebných pomôckach (periodická 

tabuľka chemických prvkov, 2 nové počítače) a o zakúpení 7 nových interiérových dvier do 

učební. Informovala o veľmi dobrej spolupráci so ZO SZZ (záhradkármi) pri úprave školského 

areálu (orezanie živého plota, briez) a pomoc pri natieraní regálov v školskej šatni.   

Riaditeľka školy oboznámila prítomných o probléme so Slovenskou radou rodičovských 

združení, ktorá žiada od rodičovského združenia zaplatenie niekoľkoročného poplatku za 

členstvo aj keď o registrácii v tomto združení neexistujú žiadne zmluvy a na výzvy riaditeľky 

školy združenie nereaguje.  

V krátkosti predstavila aj plánované úlohy: 

- výroba bezpečnostných drevených zábran na radiátory na chodbu školy 

- výmena elektroinštalácie v triede 

- zateplenie budovy 



- maľovanie chodieb 

- maľovanie 5. triedy 

 

K bodu 4 

 

Ďalším bodom zasadnutia bola diskusia: 

- p. Dávid  oboznámil prítomných o bezproblémovom vykurovaní počas zimných mesiacov. 

Riaditeľka školy mi poďakovala za výbornú spoluprácu. 

- predsedníčka rady školy sa zaujímala o zber papiera v škole. Riaditeľka školy informovala 

o využití prostriedkov získaných zo zberu papiera. 

- predsedníčka rady školy sa zaujímala o vyučovanie cudzích jazykov v reformnom siedmom 

ročníku v školskom roku 2017/2018. Riaditeľka školy odpovedala, že bude záležať od výberu 

rodičov a kvalifikačných možností pedagogických zamestnancov školy. 

  

 

 

K bodu 5 - Návrh na uznesenie 

 

UZNESENIE 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ Skýcov 

 

Rada školy berie na vedomie: 

1. Správu o rozpočte ZŠ 

 

Zasadnutie Rady školy ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedníčka Rady školy 

Mgr. Petra Lukáčová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Skýcove: 20. 03. 2017 

 

Zápisnicu zapísala: Mgr. Petra Lukáčová                     ................................................................... 

 

  


