
 Rada školy pri ZŠ A. Radlinského v Kútoch

Záznam zo stretnutia

VEC: Zasadnutie Rady školy
DÁTUM:  07/10/2015, 17:00 ~ 19:00 MIESTO:  Zborovňa ZŠ
ÚČASTNÍCI:  podľa prezenčnej listiny
ODOVZDANÉ (KOMU): Predseda RŠ
PRILOŽENÉ DOKUMENTY: žiadne
ZAPÍSAL: D. Krátka  
OVERIL: POSLANÉ:   15/10/2015

  POČET STRÁN: 2

PROGRAM

1. PRIVÍTANIE
2. ŠKOLSKÝ DVOR
3. PRIPRAVOVANÉ AKCIE
4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
5. ZÁVER

1. PRIVÍTANIE

P. Antálková privítala prítomných na zasadnutí RŠ, predstavila novú členku RŠ Alenu Valovú a informovala o 
témach stretnutia.

2. ŠKOLSKÝ DVOR

R. Antálková informovala o projekte Zelená oáza a navrhla RŠ podieľať sa finančne na vybudovaní záhrady, 
ktorá učí. Projekt Zelená oáza – ovocný sad, bylinky, zelenina, živý plot, kvetiny, záhony, vybudovanie 
kompostoviska, vyčistiť zelnický kanál - následne sledovať život v potoku, relaxačný a spoločenský kútik 
(ohnisko, lavičky). Úprava pozemku cca 1000 Eur (pomocou strojov). 
G. Hnátová navrhla dobudovať na školský dvor lavičky, rozšíriť možnosti jazdenia na kolobežkách – chodníky
J. Mrázová - bude sa ešte opravovať kanalizácia, nie je vhodné teraz investovať do mobiliáru, ktorý sa pri 
rekonštrukcii kanalizácie môže poškodiť
Ďalším návrhom bolo nvestovať do preliezok, ktoré by mohli využívať družinári.
Členovia RŠ zvážia, ktorú alternatívu podporia v budúcom roku. 
Je potrebné dokúpiť informačnú tabuľu k posilňovacím strojom – cca 320 Eur, členovia RŠ súhlasia s kúpou 
tabule.

3. PRIPRAVOVANÉ AKCIE

- Deti škole 3. 12. pre školu, 6. 12. pre verejnosť
- Vianočné pohľadnice, výrobky do domčekov
D. Krátka informovala o rozhodnutí členov komisie školstva a kultúry, aby boli akcie Olympiáda a MDD (obec) 
organizované ako samostatné akcie.  

4. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

J. Mrázová informovala o dokumentoch na šk. rok 2015/16, ktoré členovia RŠ vzali na vedomie. Ide o tieto 



dokumenty:

• Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - 2.- 4. ročník 
• Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie  - 6. - 9. ročník 
• Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - 1. ročník 
• Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie - 5. ročník 
• Výchovný program Školského klubu detí 
• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014 
• Koncepcia rozvoja ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch na obdobie 2015-2017 
• Vyhodnotenie koncepčného zámeru ZŠ A. Radlinského v Kútoch  - šk. rok 2014/2015 

5. ZÁVER

P. Antálková poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a ukončila zasadnutie RŠ.

P. Antálková
predseda Rady školy


