
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Chlebnice 

POZVÁNKA 

Predseda Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Chlebnice Vás pozýva na 
zasadnutie rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 16.01.2014 o 17:00 hod v priestoroch Základnej školy 
s materskou školou Chlebnice. 

Účasť nutná! 

S pozdravom 

Mgr. Silvia Hudecová 

Predseda Rady školy 



Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Chlebnice konaného dňa 16.01.2014 

Prítomní: Zasadnutia školskej rady sa zúčastnilo osem členov rady . Traja členovia sa ospravedlnili. 
Rady školy sa zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých tried zo ZRPŠ, ako aj učitelia Základnej školy 
s materskou školu Chlebnice. 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. Zasadnutie Rady školy bolo iniciované zo členov ZRPŠ, pretože ako 
zástupcovia rodičov jednotlivých tried majú otázky k procesu vyučovania na škole. V úvode 
zasadnutia prebehla diskusia, kde boli členom ZRPŠ zodpovedané otázky. 

Bod 2: Diskusia 

V rámci diskusie pani riaditeľka Mgr. Oklapková informovala zástupcov Rady školy a členov 
ZRPŠ o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov našej školy. Zároveň odpovedala prítomným na 
otázky ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu. Následne pokračovalo zasadnutie Rady školy, kde 
sa prejednávali nasledujúce témy: 

Bod 2: Prevádzka školskej telocvične 

Pani učiteľka Sopková podala informáciu o prevádzkovaní telocvične. Konštatovala, že pri 
organizovaní /hlavne pri futbalových turnajoch/, dochádza k značným škodám na majetku, 
a organizátori nie sú ochotní uvedené škody uhradiť. Na základe uvedeného sa Rada školy pri ZS s 
MŠ v Chlebniciach rozhodla prijať nasledovné opatrenia: 

Organizátori akcií sú pred začiatkom akcie povinní zložiť zálohu vo výške 50,- €, na 
vykrytie prípadných škôd spôsobených v rámci podujatia. V prípade bezškodového 
priebehu akcie bude záloha v plnej výške vrátená. 
Rada školy sa rozhodla zrušiť organizovanie futbalových turnajov v priestoroch 
školskej telocvične. 
Rada školy odporučila, aby tréningy futbalistov prebiehali v rámci kondičných 
cvičení, a nie futbalových zápasov /kopanie lopty/, pretože dochádza k materiálnym 
škodám a telocvičňa nie je priestor na futbalové stretnutia. Tréning pod vedením 
trénera má prebiehať v súlade s jeho pokynmi a v prípade spôsobenej škody je 
zodpovedný tréner. O uvedených problémoch pri využívaní telocvične bol 
upovedomený aj predseda TJ Ján Bakoš. 



Bod 3: Prevádzka školskej jedálne 

Školská jedáleň aj v roku 2013 vykonávala podnikateľskú činnosť. O hospodárení v rámci 
podnikateľskej činnosti jedálne podala informácie p. Michalková. Podnikateľská činnosť jedálne je 
využívaná predovšetkým na varenie na podujatia, ako kar, svadba, rodinné stretnutia, obecné podujatia 
a podobne. 

Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti: 

Z tržieb za rok 2013 sa na efektívnejšie fungovanie školskej jedálne zakúpila umývačka riadu. 

Rada školy odsúhlasila, aby sa z prostriedkov podnikateľskej činnosti dali zabudovať dvere na 
1. stupni ZŠ, z dôvodu bezpečnosti pri organizovaní spoločenských podujatí v školskej 
jedálni. 

Náklady k 31.12.2013 9888,41 € 

/spotreba materiálu, energie mzdy, odvody/ 

Tržby z predaja služieb 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK k 31.12.2013 

10052,60 € 

164,19 € 

Zapísala: Silvia Hudecová, v Chlebniciach dňa 16.01.2014 


