
Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s M Š Chlebnice konaného dňa 02.09.2013 

Prítomní: Zasadnutia školskej rady sa zúčastnilo šesť členov rady . Piati členovia sa ospravedlnili. 
Prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice. 

Bod 1.: Otvorenie 

Zasadnutie rady školy otvorila predsedkyňa Mgr. Silvia Hudecová . Na úvod privítala 
prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. K programu nemal nikto žiadne pripomienky. 

Bod 2.: Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2012/2013 

Riaditeľka školy Mgr. Monika Oklapková predložila pr í tomným vyhodnocovaciu správu za 
uplynulý školský rok na schválenie. V správe boli podrobne spracované všetky výsledky a údaje vo 
výchovno-vzdelávacom procese, ktoré sa dosiahli v uplynulom školskom roku 2012/2013. Tento 
riaditeľka prečítala na zasadnutí a podrobne vysvetlila. Súčasťou predkladanej správy boli aj 
informácie o podnikateľskej činnosti . Pani riaditeľka podala informácie o zakúpení nových 
pracovných zariadení do školskej j edá lne a to: umývačke riadu a krájača na zeleninu. Kúpa uvedených 
zariadení bola sčasti f inancovaná aj zo zisku z podnikateľskej činnosti. 

Bod 3.: Schválenie Školského vzdelávacieho programu 

Mgr. Monika Oklapková informovala Radu školy o zmene rámcového učebného plánu v ŠkVP 
a to v 9. ročníku: dotácia 1 hod. telesnej výchovy u chlapcov bola nahradená prácou s materiálom 
z dôvodu nízkeho počtu chlapcov v 9. ročníku. Rada školy zmenu v ŠkVP schválila. 

Bod 4.: Schválenie nedelenie tried na skupiny 

Rada školy odsúhlasila, aby sa nasledovné triedy z dôvodu efektívneho využitia finančných 
prostriedkov školy nedelili na skupiny: 

2. trieda - informatická výchova - 22 žiakov 

4. trieda - informatická výchova - 22 žiakov 

8. A trieda - svet práce - 18 žiakov 

8. A trieda - technika - 18 žiakov 

8. B trieda - svet práce - 19 žiakov 

8. B trieda - technika - 19 žiakov 

Bod 5.: 1150. výročie príchodu Cyri la a Metoda 

Pri príležitosti Roku svätých Cyrila a Metoda na Slovensku - 2013 ako histiricky významnej 
udalosti duchovného dedičstva národa členovia Rady školy odsúhlasili umiestniť v každej triede 
krížik. 



Bod 6.: Diskusia. 

V diskusii sa rodičia zaujímali o rôzne veci týkajúce sa prevádzky školy. 

Bod 7.: Záver 

Nakoľko už neboli žiadne návrhy ani pripomienky k t émam, ktoré boli prejednávané 
zasadnutí rady školy, predsedníčka poďakovala pr í tomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

Zapísala: Silvia Hudecová 

Predseda R Š 



Prezenčná listina zo zasadnutia RADY ŠKOLY pri Základnej škole 
s materskou školou v Chlebniciach zo dňa 02.09.2013 

p. Margaréta Brunčáková 

p. Ján Bakoš 

p. Jozef Ťapajna 

p. Anna Karolčeková 

p. Mária Tapajnová 

p. Anna Maxoňová 

Mgr. Silvia Hudecová 

p. Anna Michalková 

Mgr. Mária Sopková 

p. Daniela Meľová 

p. Alfonz Pucovän 

Hostia: » , f 

Mgr. Monika Oklapková 
/riaditeľka ZŠ s MŠ Chlebnice/ 
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