
Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s     MŠ Chlebnice konaného dňa 12.11.2009  

Prítomní:   Zasadnutia školskej rady sa zúčastnili siedmi  členovia rady. Štyria členovia sa 
ospravedlnili. Prezenčná listina je prílohou tejto zápisnice.

Bod 1.: Otvorenie

      Zasadnutie rady školy otvoril jej predseda Ing. Milan Maxoň. Na úvod privítal prítomných 
a oboznámil ich s programom zasadnutia. K programu nemal nikto žiadne pripomienky. 

Bod 2.: Prejednanie návrhu štatútu rady školy:

     V súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  596/2003  o štátnej  správe  v školstve  a školskej 
samospráve,  predseda školskej rady Ing. Milan Maxoň vypracoval návrh Štatútu rady školy. 
Tento bol na zasadnutí prejednaný. K jeho návrhu neboli žiadne pripomienky.

Bod 3.: Schválenie štatútu rady školy

      Nakoľko k návrhu Štatútu rady školy neboli žiadne pripomienky. Štatút bol všetkými 
prítomnými členmi rady školy schválený.  Štatút rady školy je prílohou tejto zápisnice.

Bod 4.: Voľba podpredsedu školskej rady

      Za podpredsedu rady školy predseda navrhol p. Michalkovú Annu. Členovia rady školy 
k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky a tak predseda dal hlasovať za predložený 
návrh. Všetci prítomní za podpredsedu rady školy p. Michalkovú Annu schválili. 

Bod 5.: Diskusia

     P. Hudecová Silvia: Od občanov Chlebníc je požiadavka, aby sa v školskej kuchyni varilo 
pre akcie, ktoré sa konajú v obci. Jedná sa o varenie na svadby, stretnutia, kary a pod. V iných 
školských kuchyniach sa na takéto akcie varí, prečo sa nemôže variť aj v našej šk. kuchyni. P. 
Hudecovej na tento podnet odpovedali členovia obecného zastupiteľstva, že tento problém sa 
rieši na obecnom zastupiteľstve a je snaha, aby sa školská kuchyňa využívala aj na varenie 
mimo školského stravovania.

    Ďalej  p.  Hudecová  predniesla  návrh,  aby  za  reprezentáciu  školy,  boli  žiaci  patrične 
odmenení.  Na túto  pripomienku  jej  zdôvodnila   Mgr.  Meľová tým,  že  odmeny  na  konci 
školského roku sa nekupujú z rozpočtu školy ale z príjmov za zber papiera a iných druhotných 
produktov.  V minulom  školskom  roku  sa  neorganizoval  žiaden  zber,  tak  nemohli  byť 
zakúpené hodnotnejšie predmety na odmeny. Ďalej na to odpovedal p. Mores, že ak je v škole 
takýto problém treba sa obrátiť na obecné zastupiteľstvo, ktoré môže tiež poskytnúť nejaké 
finančné prostriedky. Aj zo ZRPŠ môže byť poskytnutá pomoc. 

     P. Hajdúch: Zaujímal sa, či je možné, aby verejnosť mala prístup k počítačom, ktoré škola 
obdržala  v rámci  projektu  INFOVEK.  P.  Michalková  odpovedala  p.  Hajdúchovi,  že 
v súčasnej dobe už nie je aktuálne, aby počítače využívala verejnosť.



     Rodičia sa ďalej zaujímali, ako sa vyriešila otázka vyučovania anglického jazyka na škole. 
Doporučujú, aby na ďalšie zasadnutie bol prizvaný učiteľ anglického jazyka.

  

Bod 6.: Záver

     Nakoľko už nikto nemal žiadne návrhy ani pripomienky k témam, ktoré boli prejednávané 
na zasadnutí rady školy, predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala: Michalková Anna                                           Ing. Milan Maxoň
                                                                                              Predseda RŠ   

     


