
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ a MŠ Chlebnice zo dňa 24.09.2014 

Prítomní: Na zasadnutí školskej rady sa zúčastnilo deväť členov rady, dvaja členovia sc 
ospravedlnili. Prítomní boli aj pani riaditeľka Mgr. Oklapková a pán starosta Ing. 
-Vlaxoň. K zápisnici sa prikladá prezenčná listina. 

Otvorenie: Pani predsedníčka Mgr. Silvia Hudecová na úvod privítala prítomných, 
a oboznámila ich s programom zasadnutia. K programu neboli žiadne pripomienky. 

Bod 1: Školský klub 

Pani riaditeľka Mgr. Oklapková informovala prítomných o požiadavke rodičov na otvorenie 
školského klubu na školský rok 2014/2015. Záujem zatiaľ prejavilo 12 rodičov. Školský klub 
bude fiíiancovaný z rozpočtu obce. Školský klub by mal byť v prevádzke denne počas 
školského roku od 11:00 do 15:00. 

Bod 2: Prevádzka školskej jedálne 

Aj v roku 2014 školská jedáleň vykonávala svoju podnikateľskú činnosť. Pani ekonónk;. 
Michalková informovala prítomných o hospodárení podnikateľskej činnosti jedálne. Ško ť 
jedáleň je využívaná predovšetkým na rodinné oslavy, kary a obecné podujatia. Poplatok /i 
organizovanie podujatia bol schválený nasledovne: 

Kar: 20 Eur 

Iné rodinné príležitosti a akcie: 30 Eur 

Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti k 31.8.2014: 

Náklady: 6 661,36 € 

I ržby z predaja služieb: 7 187,42 t 

Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti: 526,06 € 

Bod 3: Prevádzka školskej telocvične mimo vyučovania 

Školská telocvičňa bude pre verejnosť otvorená len cez školský rok a to podľc 
harmonogramu, ktorý bude vyvesený pri telocvični. Cez školské prázdniny bude telocviční: 
pre verejnosť zatvorená. Futbalové turnaje sa v telocvični nesmú organizovať, nakoľko 
dochádzalo v minulosti k materiálnym škodám na majetku. 



Bod 4: Schvaľovanie 

Bolo schválené 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy 
v Školskom roku 2013/2014. 
Školský vzdelávací program a školský výchovný program ŠKD 

Diskusia: Pani riaditeľka oboznámila členov rady o úspechoch našich žiakov, ktorý sa počas 
školského roku 2013/2014 zúčastňovali rôznych súťaží. Naši žiaci sa taktiež veľmi zlepšili a; 
v triedení odpadu a udržiavaní čistoty v triedach. 

Zapísala: Anna Karolčeková 

Schválila: Mgr. Silvia Hudecová 
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