
 Rada školy pri ZŠ A. Radlinského v Kútoch

Záznam zo stretnutia

VEC: Zasadnutie Rady školy
DÁTUM:  19/06/2012, 16:00 ~ 18:00 MIESTO:  Zasadačka obecného úradu
ÚČASTNÍCI:  podľa prezenčnej listiny
ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda RŠ
PRILOŽENÉ DOKUMENTY: žiadne
ZAPÍSAL: D. Krátka  
OVERIL: L. Last POSLANÉ:   27/06/2012

  POČET STRÁN: 2

PROGRAM

1. PRIVÍTANIE
2. ROZPOČET ZŠ A SPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ
3. OPRAVY
4. ORGANIZAČNÉ PLÁNY NA ŠK. ROK 2012/2013
5. SPRÁVA O ČINNOSTI RŠ
6. SPRÁVA O ZMENÁCH ORGANIZÁCIE ŠKOLSTVA V OBCI
7. ZHODNOTENIE POSLEDNÝCH AKCÍ
8. ŠTATÚT RŠ
9. ZÁVER

1. PRIVÍTANIE

L. Last privítala prítomných, prečítala program zasadnutia.

2. ROZPOČET ZŠ A SPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ

P. riaditeľka predložila dokumenty týkajúce sa rozpočtu. Informovala o zmenách v škole - 
dovybavovali sa triedy novými lavicami, stoličkami, nový gumolín v niektorých triedach, 
vybudovanie novej knižnice, nákup náradia do telocvične, doskočisko, dataprojektory... 
Poriadal sa knižný veľtrh – získali sa knihy do knižnice a peniaze na nákup kníh. 
Plány do bud. šk. roka – kamera na šk. dvor, ďalšími plánmi sa budú zaoberať v auguste.

3. OPRAVY

Kanalizácia – je potrebné zabezpečiť spätnú klapku – starosta prisľúbil opravu do zač. šk. roka.
Kanál na ulici Za školou – do zimy sa plánuje zrealizovať opravu.
Na budove šk. jedálne bude urobená nová fasáda. 

4. ORGANIZAČNÉ PLÁNY NA ŠK. ROK 2012/2013

Predbežne sú urobené úväzky, no presné budú až na konci augusta. Niektoré triedy sa budú spájať. 
Riaditeľka upresní po klasifikačnej porade.

5. SPRÁVA O ČINNOSTI RŠ

L. Last dodá správu o činnosti RŠ za šk. rok pani riaditeľke ZŠ.



6. SPRÁVA O ZMENÁCH ORGANIZÁCIE ŠKOLSTVA V OBCI

Starosta poďakoval za organizáciu Olympiády. 13.6. bol obecným zastupiteľstvom schválený šk. 
poriadok MŠ, 2 triedy budú v budove ZŠ. 
Prijal výpoveď p. Bolfovej, centrum Motýlik bude zrušené, deti budú integrované do MŠ a do šk. 
družiny. Bude uzatvorená brána do ZUŠ (od hl. cesty), vjazd bude od kuchyne, urobí sa parkovisko,
v budove sa dorobí pisoár a umývadlo, upravia sa plechové dvere s ohľadom na bezpečnosť. 
Multifunkčné ihrisko – pripravuje sa výberové konanie. 
Detské ihrisko pri Kultúrnom dome je vo výstavbe, otvorenie sa predpokladá počas letných 
prázdnin. 
9.9. Deň obce – kultúrny program organizácií a jednotlivcov spojený s oceňovaním ľudí.

7. ZHODNOTENIE POSLEDNÝCH AKCÍ

L. Last poďakovala za Olympiádu, 1015 Eur bol príjem.
Brigády na šk. dvore - antuka na bež. dráhu stála 3994,05 Eur., farby, šmirgle 58,70 Eur, stavebniny
151,68 Eur (obrubníky). 
Informovala o projektoch - Nadácia orange - neúspešný, Sporttube – ešte sa nevedia výsledky. Na 
účte rady školy je približne 6 tis. Eur.

8. ŠTATÚT RŠ

Na zasadnutí bol schválený štatút rady školy.

9. ZÁVER

Pani riaditeľka ZŠ poďakovala za aktivitu a pozvala starostu, L. Last – predsedkyňu rady školy a J. 
Královičovú – predsedkyňu rodičovského združenia na slávnostné ukončenie šk. roka.

Lenka Last
predseda Rady školy


