
 Rada školy pri ZŠ A. Radlinského v Kútoch

Záznam zo stretnutia

VEC: Zasadnutie Rady školy
DÁTUM:  17/09/2012, 17:00 ~ 19:00 MIESTO:  Zasadačka obecného úradu
ÚČASTNÍCI:  podľa prezenčnej listiny
ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda RŠ
PRILOŽENÉ DOKUMENTY: žiadne
ZAPÍSAL: D. Krátka  
OVERIL: L. Last, B. Vávra POSLANÉ:   19/09/2012

  POČET STRÁN: 2

PROGRAM

1. PRIVÍTANIE
2. ODSTUP ČLENA RŠ
3. NOVÝ ČLEN RŠ
4. SPRÁVA VÝCH. - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2011/12
5. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NA ŠK. ROK 2012/13
6. SPRÁVA RŠ ZA ŠK. ROK 2011/12
7. OBČIANSKE ZDRUŽENIE
8. ŠKOLSKÝ DVOR
9. TELOCVIČŇA
10. KNIŽNICA
11. INÉ 
12. ZÁVER

1. PRIVÍTANIE

L. Last privítala prítomných na zasadnutí RŠ.

2. ODSTUP ČLENA RŠ

L. Last informovala o odstupe člena RŠ – Jany Bolfovej a poďakovala jej za niekoľkoročnú činnosť.

3. NOVÝ ČLEN RŠ

Za nového člena bola navrhnutá Ivana Šišková, ktorá bola podľa výsledkov volieb do Rady školy v 
marci 2012 z radov rodičov ďalšou v poradí. Bola oslovená a súhlasí s členstvom. 

4. SPRÁVA VÝCH. - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ŠK. ROK 2011/12

P. riaditeľka Marta Šimková predložila Správu výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/12, je k 
nahliadnutiu aj na webovej stránke školy.

5. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NA ŠK. ROK 2012/13

P. riaditeľka Marta Šimková predložila Školský vzdelávací program na šk. rok 2012/13.
P. riaditeľka informovala o testovaní piatakov od roku 2014 – naša škola bola vybraná do pilotného 
testovania v roku 2012 a od roku 2014 do ostrého testovania. Bola vybraná ako jediná ZŠ v okrese.

6. SPRÁVA RŠ ZA ŠK. ROK 2011/12 

L. Last informovala o uplynulých akciách, za 4 roky sa podarilo vyzbierať v poslednom roku najviac 
peňazí, no z 2% bolo najmenej. Informovala o získaných dotáciách, o prebiehajúcich úpravách šk. dvora, o 
brigádach a voľbách do RŠ v minulom šk. roku.



7. OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obč. združenie – stav financií k 31.8.2011 – 8721 Eur, k 31.8.2012 – 8589 Eur, je potrebná opätovná
registrácia OZ na 2%. Všetci súhlasia s registráciou.

8. ŠKOLSKÝ DVOR

Šk. dvor – multif. ihrisko vo výstavbe, kamera zatiaľ nie je, potrebná investícia okolo 2 tis. Eur. 
Starosta informoval o výberovom konaní na kamerový systém, je možná dohoda s výhercom výberového 
konania o zakúpení ďalšej kamery na šk. dvor. 
Problémom v areáli školy sú deti a mládež, ktorí sa zdržiavajú na schodoch pred vchodom a poškodzujú 
majetok – potrebná kamera.
Starosta odovzdal riaditeľke ZŠ a Rade školy výzvu a upozornenie na prijatie nápravných opatrení na údržbu
šk. dvora. Starosta požaduje presne vymedziť kompetencie a zodpovednosti zamestnancov školy za údržbu 
šk. dvora. 
Do šk. poriadku dopracovať usmernenia ohľadom šk. dvora. Upozorniť aj v triedach, na rodičovskom...

9. TELOCVIČŇA 

Zapožičanie priestorov telocvične – Dohoda o využívaní telocvične. 
Starosta navrhol doplniť do Dohody info o kontrole telocvične pri prevzatí –  na začiatku a prípadné 
poškodenie nahlásiť. Taktiež navrhuje vyčísliť výšku finančnej pokuty pri poškodení majetku. 
P. Hnátová navrhuje vypracovať plán o využívaní telocvične a vyvesiť ho na viditeľné miesto.

10. KNIŽNICA

P. riaditeľka informovala o nedostatku peňazí na získanie nových kníh do knižnice, každoročne sa 
znižuje počet žiakov v ZŠ. Je plánovaný prehľad o knihách na internetovej stránke. Je zakúpený notebook a 
program na evidenciu zápožičiek. Všetky knihy z kabinetov sa majú presunúť do knižnice.

11. INÉ

R. Antálková sa informovala o oplotení šk. dvora – aspoň čiastočne. 
L. Last navrhla zbúrať plot pred vchodom ZŠ. 
Starosta navrhol vyrezať niektoré stromy, je potrebné premyslieť, ktoré vyrezať. Zároveň informoval o 
pripravovanej úprave kanála na ulici Za školou.
R. Antálková navrhla čo najskôr povyťahovať betónové žľaby z kanála a upraviť vjazd na parkovisko pri 
telocvični.
P. riaditeľka informovala o preliezkach z MŠ – umiestniť ich pri kuchyni, za tenisovým ihriskom. Je potrebné 
preveriť, či je možné necertifikované preliezky umiestniť do areálu ZŠ.
Pred zimou sú v pláne ešte brigády – 6.10. naťahovanie nových pletív. Tenisová stena – zistiť parametre – K.
Poláková. 
Vianočná šou bude v termíne 7. a 9. 12. 2012.

12. ZÁVER

L. Last poďakovala za účasť a rozlúčila sa s prítomnými.

Lenka Last
predseda Rady školy


