
 Rada školy pri ZŠ A. Radlinského v Kútoch

Záznam zo stretnutia

VEC: Zasadnutie Rady školy
DÁTUM:  05/11/2012, 17:00 ~ 19:00 MIESTO:  Lenka Last, Továrenská ul.
ÚČASTNÍCI:  podľa prezenčnej listiny
ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda RŠ
PRILOŽENÉ DOKUMENTY: žiadne
ZAPÍSAL: D. Krátka  
OVERIL: L. Last POSLANÉ:   22/11/2012

  POČET STRÁN: 2

PROGRAM

1. PRIVÍTANIE
2. INFORMÁCIE
3. VIANOČNÁ ŠOU
4. ZÁVER

1. PRIVÍTANIE

L. Last privítala prítomných na zasadnutí RŠ. Privítala taktiež novú členku rady školy – Ivanu Šiškovú.

2. INFORMÁCIE

2 percentá
L. Last informovala o zaregistrovaní OZ kvôli 2 percentám.
Brigády
Na brigádach na šk. dvore sa preinvestovala suma 589.12 Eur – nákup materiálu (farby, štetce, kamene,

štrk, cement, tvárnice....)
Prenájom telocvične
Dňa 6.11.2012 by sa mali podpisovať zmluvy s nájomcami telocvične.
Školské tašky
Učitelia budú požiadaní riaditeľkou, aby usmernili žiakov pri nosení učebníc a pomôcok v školských 

taškách, pretože sú veľmi preťažovaní.
Regále na tašky
D. Krátka navrhla namontovanie drevených regálov na odkladanie šk. tašiek v chodbe pred jedálňou, 

keďže sú tašky v čase obeda rozhádzané po zemi. Regále zabezpečí obecný úrad.

3. VIANOČNÁ ŠOU

- termín – 7.12. pre deti ZŠ, 9.12. o 15:00 pre verejnosť
- ozvučenie – P. Malík, L. Last nakontaktuje, aj R. Mihaloviča
- do programu bude oslovená Isabela Prokopiusová a Frederika Babuliaková
- 1. stupeň ohľadom organizácie zabezpečí Renáta Antálková, na 2. stupeň oznámi Mirka Valachovičová, Milica 
Barkóciová má na starosti program, osloví sa aj p. učiteľ Krídl do programu s deťmi
- moderátor – Jožko Antálek
- v zasadačke bude prebiehať výstava prác + občerstvenie a podávanie punču
- súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu + vianočné pohľadnice
- plagát zabezpečí Mirka Valachovičová s deťmi
- výzdoba sály, osvetlenie (Milica), žiaci 9. ročníka vyzdobia priestory v spolupráci s Mirkou a Milicou
- D. Krátka zabezpečí banner na obecnej web stránke
- vianočný domček na námestí – predaj medovníkov, ručných dekorácií a pod.,



- vianočný punč na 9.12. – materiál zabezpečí D. Krátka, punč sa bude variť v šk. jedálni.
- obecný úrad oznámi konanie akcie na SOZA a uhradí poplatok
- J. Královičová – dohodnúť výzdobu zasadačky s K. Stašákovou + dohodnúť punč do domčeka na vianočné 
trhy s A. Královičom
- R. Antálková + K. Poláková – zodpovedné za výstavu
- medovníky – Jarka Královičová, Ivana Šišková, Petra Antálková, Renka Antálková
- občerstvenie do zasadačky – p. Žilková (R. Antálková) + L. Last

4. ZÁVER

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

Lenka Last
predseda Rady školy


