
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy dňa 09. 02. 2015 

Prítomní: 
PaedDr. Mariana Krigovská, Mgr. Petra Lukáčová, Andrea Žigová, Eva Zbonková, Milan Dávid, 
Mgr. Jozef Benč, Ľubomír Černák, Jarmila Minárová 
 
Program zasadnutia Rady školy: 
 
1. Privítanie, otvorenie zasadnutia 
2. Návrh štatútu rady školy 
3. Oboznámenie s návrhom rozpočtu 
4. Informovanie o chode školy 
5. Pripravované podujatia 
6. Diskusia  
7. Uznesenia, záver 
 

1. V úvode zasadnutia predsedníčka rady školy privítala prítomných  a oboznámila 
s programom stretnutia, ktorý bol odsúhlasený.  

2. Predsedníčka rady školy predložil na schválenie Štatút rady školy, ktorý bol schválený.  

3. Riaditeľka školy nás informovala o finančnom rozpočte školy. Rozpočet školy postačuje len 
na mzdy zamestnancov, preto boli uskutočnené opatrenia:  
- od 01. 01. 2015 znížený úväzok upratovačkám 
- nevyplácania nadčasových hodín pedagogickým zamestnancom 
Opatrenia boli prerokované s dôverníkom Mgr. Ondrejkom a zamestnanci školy s nimi 
súhlasili. Riaditeľka školy požiada v dohodovacom konaní, ktoré sa bude konať v marci 2015 
o finančný príspevok Ministerstvo školstva SR  na chod školy 

4. Riaditeľka informovala prítomných o chode školy. Oboznámila nás so zmenou 
fakturačného účtovania preddavkov za plyn, na základe ktorého vznikol nedoplatok. 
Informovala nás o vykonanej revízii kotlov. Oboznámila nás s návrhom, ktorý prednesie na 
Obecnom zastupiteľstve o zvýšenie nájmu Materskej školy, ktorá sa nachádza v priestoroch 
základnej školy. Informovala nás o ďalších finančných výdavkoch – mzda účtovníčky.  

5. V ďalšom bode sme boli informovaní o pripravovaných školských akciách: zápis do 1. 
ročníka, výlet do RTVS, plavecký výcvik žiakov, dentálny hygiena . Informovala nás 
o pripravovanom programe pre žiakov “ Ovocie na školách“ a boli sme oboznámení 
s úspechmi žiakov školy. 

6. V diskusii vystúpil p. Ľ. Černák, ktorý navrhol, aby bola ekonomika školy presunutá na 
Obecný úrad. 

8.Uznesenia a záver 
Rada školy schvaľuje: 
- Štatút Rady školy 
Rada školy berie na vedomie: 
- Správu o finančnom rozpočte školy 
- Opatrenia v pedagogickom zbore z dôvodu šetrenia financií  
- Správu o zmene fakturačného účtovania preddavkov za plyn 



Rada školy ukladá: 
- Členom Rady školy zvolených z poslancov obecného zastupiteľstva prerokovať na obecnom 
zastupiteľstve prechod ekonomickej zložky školy pod Obecný úrad Skýcov. 
 
Na záver predsedníčka poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie rady školy. 
 
 
V Skýcove 09. 02. 2015 
Zapísal: Mgr. Petra Lukáčová 
 


