
 Rada školy pri ZŠ A. Radlinského v Kútoch

Záznam zo stretnutia

VEC: Zasadnutie Rady školy
DÁTUM:  27/05/2015, 17:30 ~ 19:00 MIESTO:  Zborovňa ZŠ
ÚČASTNÍCI:  podľa prezenčnej listiny
ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda RŠ
PRILOŽENÉ DOKUMENTY: žiadne
ZAPÍSAL: D. Krátka  
OVERIL: POSLANÉ:   27/05/2015

  POČET STRÁN: 2

PROGRAM

1. PRIVÍTANIE
2. OLYMPIÁDA
3. ZVEREJŃOVANIE
4. BEH PRE ZDRAVIE
5. ZÁVER

1. PRIVÍTANIE

P. Antálková privítala prítomných na zasadnutí RŠ a informovala o témach stretnutia.

2. OLYMPIÁDA

Je oslovených 8 organizácií ohľadom Olympiády, šašo, potrebuje priestory na divadlo (altánok) prípadne nejaký 
vyhradený otvorený priestor. 
Slávnostný sprievod s vlajkou o 14.00, zahájenie Olympiády. 
Od 14.30 do cca 15.30 desaťboj a atletika. O 16.00 príde šašo.
Do 1. 6. pošle p. Vítková zoznam disciplín od organizácií, poverí ju tým predsedkyňa komisie školstva a kultúry 
Soňa Antálková, ktorá bola prítomná na stretnutí rady školy. Ceny pre atlétov financuje Obecný úrad Kúty. 
Sladkosti do balíčkov budú zabezpečené od sponzorov.
Bojové umenia (20 min. vystúpenie) hneď po otvorení na multifunkčnom ihrisku. Potom bude hrať kapela – ZUŠ 
Gbely, po odohraní bude hrať DJ.
Do 1. júna majú nahlásiť okolité obce, ktoré sa zúčastnia Olympiády (atletických súťaží a desaťboja), z každej 
oslovenej obce je pozvaných cca 10 detí. Hosťom (deťom) sa bude podávať cigánska pečienka. 
Vyhodnotenie cca o 17.00 hod.
Tipovacia súťaž pre účastníkov podujatia – odhad množstva nejakého produktu za symbolický poplatok.
Info na stránku, plagát – R. Antálková.

3. ZVEREJŃOVANIE

Zápisnice z RŠ, informácie o behu a aktivitách RŠ budú zverejňované na stránke školy (M. Kucharič) a na 
stránke www.kuty.media. 

4. BEH PRE ZDRAVIE

Vyhodnocovať sa bude podľa priemeru odbehnutých kôl na žiaka triedy. Samostatne prvý a druhý stupeň. 



Špeciálna cena – najaktívnejšia trieda podľa účasti žiakov.

5. ZÁVER

P. Antálková poďakovala prítomným za účasť na stretnutí. Najbližšie stretnutie je navrhnuté na sobotu 6. 6. 2015
o 16.00 hod. - príprava balíčkov na Olympiádu.

P. Antálková
predseda Rady školy


