
 Rada školy pri ZŠ A. Radlinského v Kútoch

Záznam zo stretnutia

VEC: Zasadnutie Rady školy
DÁTUM:  29/04/2015, 17:00 ~ 19:00 MIESTO:  Knižnica ZŠ
ÚČASTNÍCI:  podľa prezenčnej listiny
ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda RŠ
PRILOŽENÉ DOKUMENTY: žiadne
ZAPÍSAL: D. Krátka  
OVERIL: POSLANÉ:   01/05/2015

  POČET STRÁN: 2

PROGRAM

1. PRIVÍTANIE
2. BEH PRE ZDRAVIE
3. OLYMPIÁDA
4. POSILŇOVACIE STROJE NA ŠK.DVORE
5. INÉ
6. ZÁVER

1. PRIVÍTANIE

J. Krajčíková privítala prítomných na zasadnutí RŠ a informovala o témach stretnutia.

2. BEH PRE ZDRAVIE

Termín – v dňoch pondelok 18. 5. - streda 20. 5. - piatok 22. 5 v časoch 17:30 – 20.00 hod. Andrej Krátky 
pripraví čipy pre zaznamenávanie odbehnutých kôl pre jednoduchšie spočítavanie a vyhodnocovanie. V 
spolupráci s Adamom Mikušom pripraví aj ozvučenie, hudbu na školskom dvore.
Plagát a oznam – škola.
Norika Valúšková príde urobiť záznam z akcie.
Odmeny – 1. miesto: kino, 2. miesto: triedna opekačka, 3. miesto: zmrzlina
Jednotlivé ocenenia – najstarší účastník, najmladší účastník, najlepší bežec
Prítomní: podľa možnosti všetci
Slávnostné vyhodnotenie na Olympiáde.

3. OLYMPIÁDA

Termín - 7. júna 2015. 
Starosta oslovi okolité obce ohľadom účasti na Olympiáde - na turnajoch. P. uč. Krídl vytvorí družstvá, týždeň 
vopred urobí na škole výberové súťaže, kto bude školu reprezentovať na olympiáde. Atrakcie zabezpečí obecný 
úrad, tiež animátorov zo Senice.
Tvorivé dielne – Ľ. Húšťavová
Moderátor – J. Antálek alebo Norika Valúšková
Maľovanie na tvár – zabezpečí Renka
Kultúrny program, zapálenie ohňa – Milica a Renka Antálková
Hudobná skupina z Gbelov
Ozvučenie – oslovíme zvukára od Miličky
Ukážka bojových umení – R. Antálková
Plagát, pozvánky – urobí škola
Sponzori – plagáty pripraví škola



Bufet – P. Antálková

4. POSILŇOVACIE STROJE

R. Antálková prezentovala návrh posilňovacích strojov na šk. dvor. Dopadová plocha je navrhnutá trávnik, keďže
pryžová guma by stála na danú plochu cca 3 000 Eur. Akcia 2700 Eur na 7 strojov bez montáže + cca 1000 Eur 
montáž a doprava. V prvej fáze by sa mohli kúpiť len stroje, v budúcnosti dokúpiť podložky – preverí R. 
Antálková.

5. INÉ

P. riaditeľka navrhla zorganizovanie brigády – je potrebné natiahnuť pletivo za futbalové ihrisko. Termín bude 
oznámený.
Vysadiť záhony deťmi v priestore za telocvičňou – jahody, hrach, ovocné stromčeky...

6. ZÁVER

J. Krajčíková poďakovala prítomným za účasť na stretnutí. Najbližšie stretnutie je navrhnuté cca týždeň pred 
olympiádou.

J. Krajčíková
podpredseda Rady školy


