
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 15. 02. 2016 

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. Rozpočet školy na rok 2016 
3. Rôzne 
4. 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 informácie o rozpočte na rok 
2016 zaslaný z Ministerstva školstva. Rozpočet však nepokryje všetky výdavky školy ( mzdy, 
energie, vyučovací proces, prevádzku, vzdelávacie poukazy), preto bude škola 
prostredníctvom zriaďovateľa žiadať Ministerstvo školstva o dofinancovanie rozpočtu 
v dohodovacom konaní. 
K problematike sa vyjadril aj starosta obce T. Kolembus, ktorý predniesol predbežné 
prognózy finančnej situácie nasledujúcich školských rokov, ktorá sa každoročne zhoršuje. 
Zatiaľ však ZŠ nepotrebovala dofinancovanie z rozpočtu obce. Nízky príjem financií 
z Ministerstva školstva je spôsobený neustálym poklesom počtu žiakov v škole. 
 
3. Riaditeľka školy informovala o pripravovaných podujatiach, ktoré škola organizuje. 
Poukázala na výborné výsledky žiakov vo vedomostných súťažiach, olympiádach 
a nadpriemerné výsledky v celoplošnom testovaní žiakov 5. ročníka, ktorí boli lepší ako 
celoslovenský priemer. 
Riaditeľka informovala o rozvojovom projekte Ministerstva školstva zameraný na rozvoj 
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, 
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. 
Do diskusie sa prihlásil starosta obce T. Starosta, ktorý danú tému riešil s architektom p. 
Ondrejkom, ktorý mu predložil približný rozpočet na stavbu telocvične. Na základe vysokých 
finančných prostriedkov na výstavbu novej telocvične sa od tohto zámeru upustilo.  
Riaditeľka informovala o potrebe zakúpenia PC pre učiteľov a žiakov.  
 
 7. Uznesenia a záver 
Rada školy berie na vedomie: 
- Informáciu o rozpočte na rok 2016  
- Informácie o dofinancovaní ročného rozpočtu školy 
- Informácie o plánovaných akciách  
- Informácie o materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 
 
  



 
Rada školy ukladá: 
-predsedníčke RŠ p. Lukáčovej o zvolanie rady školy v mesiaci jún, resp. podľa potreby 
 
 Na záver predsedníčka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie rady školy. 
 
 
V Skýcove 15. 02. 2016 
Zapísal: Mgr. Petra Lukáčová 
 


