
 Rada školy pri ZŠ A. Radlinského v Kútoch

Záznam zo stretnutia

VEC: Ustanovujúce zasadnutie Rady školy
DÁTUM:  12/04/2012, 17:30 ~ 19:00 MIESTO:  Zasadačka obecného úradu
ÚČASTNÍCI:  podľa prezenčnej listiny
ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda RŠ, starosta, riaditeľka ZŠ
PRILOŽENÉ DOKUMENTY: žiadne
ZAPÍSAL: D. Krátka  
OVERIL: L. Last POSLANÉ:   17/04/2012

  POČET STRÁN: 2

PROGRAM

1. VOĽBA PREDSEDU RŠ
2. ŠTATÚT RŠ
3. OLYMPIÁDA
4. ÚPRAVA ŠK. DVORA
5. DOTÁCIE Z OcÚ
6. PROJEKTY OcÚ
7. PRENÁJOM TELOCVIČNE
8. OSTATNÉ
9. ZÁVER

1. VOĽBA PREDSEDU RŠ

Starosta privítal prítomných členov, zablahoželal im k zvoleniu a dal hlasovať o novom predsedovi RŠ, 
podpredsedovi, zapisovateľovi. Všetci prítomní členovia (9 z 11, 2 sa ospravedlnili) hlasovali nasledovne:

predseda – Lenka Last
podpredseda – Renáta Antálková
zapisovateľ – Daša Krátka

Riaditeľka ZŠ zagratulovala k zvoleniu členov RŠ a zaželala veľa úspechov.

2. ŠTATÚT RŠ

Predseda RŠ Lenka Last navrhla, aby sa Štatút RŠ odsúhlasoval až na ďalšom stretnutí, na web stránkach 
školy a obce bude zverejnený schválený Štatút, Stanovy a taktiež aktualizovaný zoznam členov RŠ vrátane 
emailových kontaktov.

3. OLYMPIÁDA

Lenka Last informovala o plánovanej akcii 10.6.2012 – Olympiáda. K organizácii sa pripojí aj OcÚ (stany, 
stoly, detské atrakcie – preverí starosta na Kultúrnej komisii 16.4.2012).

4. ÚPRAVA ŠK. DVORA

Sú naplánované brigády dňa 14.4.2012 o 9:00 – úprava bežeckej dráhy, 21.4.2012 – antukové ihrisko. 
Piesok na doskočisko zabezpečí OcÚ. Členovia skúsia pozisťovať, čo by sa dalo použiť na ohradenie 
doskočiska. Keďže ešte ostanú peniaze na ďalšie úpravy šk. dvora, je potrebné sa zamyslieť, čo ďalšie sa 
bude upravovať.
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Zavlažovanie na šk. dvore – nefunkčné, školník má preveriť možnosti jeho sprevádzkovania. Je potrebné 
zosumarizovať rozpis prác na šk. dvore, ktoré bude zabezpečovať školník.

Odstránenie starých koreňov po topoľoch – R. Antálková navrhla, či by to mohol realizovať OcÚ, starosta
uviedol, že momentálne nemá na to voľné pracovné sily, ani vhodné stroje, no pokúsi sa túto prácu 
zabezpečiť cez iného dodávateľa.

Oplotenie šk. dvora – starosta uviedol, že do letných prázdnin to OcÚ realizovať nebude, v súčasnosti sú 
prioritami kanalizácia a oprava na ČOV. Taktiež fin. príjmy z podielových daní v mesiacoch máj a jún budú 
znížené. Pri škole je naplánovaná realizácia odvodnenia a úprava parkoviska pri ZUŠ.

Šopa pri škole – RŠ navrhuje šopu zbúrať, starosta súhlasil.

Pozemok pri škole za kanálom – zistiť, či ide o obecný pozemok či družstevný...

Tenisová stena – vrámci úprav šk. dvora je naplánované postavenie tenisovej steny

Svetlo na šk. dvor - nakoľko sa plánuje inštalácia kamery na šk. dvor, bolo by vhodné domontovať svetlo na
osvetlenie plochy šk. dvora. Svetlo by malo byť na stĺpe.

5. DOTÁCIE Z OcÚ

RŠ si nepodala žiadosť o dotáciu v stanovenom termíne. Podá si ju dodatočne. 

6. PROJEKTY OcÚ

Starosta informoval o podaných projektoch a ich výsledkoch – zamietnuté boli projekty OPEN DOOR a 
Zberný dvor. Schválený bol projekt na kamerový systém (cca 3 ks kamier).

7. PRENÁJOM TELOCVIČNE

Na mimoškolské aktivity je nevyhnutné zaviesť evidenciu využívania telocvične, s užívateľmi uzavrieť 
dohody o užívaní, zaviesť prevádzkový poriadok telocvične, vypočítať prevádzkové náklady každému 
užívateľovi za celý šk. rok. 

8. OSTATNÉ

R. Antálková navrhuje, aby starosta oslovil PZ Šaštín s požiadavkou, aby 1-2krát do týždňa prišli príslušníci 
PZ na šk. dvor, nakoľko sa tam zdržiavajú osoby, ktoré sa správajú nevhodne.

9. ZÁVER

Podpredsedkyňa RŠ R. Antálková poďakovala prítomným za účasť a uzatvorila stretnutie.

Lenka Last
predseda Rady školy
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