
Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s     MŠ Chlebnice konaného dňa 20.1.2011  

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

Bod 1.: Otvorenie

      Zasadnutie rady školy otvoril predseda a starosta obce Ing. Milan Maxoň. Na úvod privítal 
prítomných, hlavne nových členov rady a oboznámil ich s programom zasadnutia.  Zároveň 
nových  členov  oboznámil  so  štatútom  rady  školy.  K programu  nemal  nikto  žiadne 
pripomienky. 
      
Bod 2.: Voľba nového predsedu rady školy

     Nakoľko v novembri 2010 boli voľby do orgánov samosprávy a členmi rady školy boli aj 
poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí už nie sú poslancami, obec zvolila nových členov rady 
školy. Stali sa nimi p. Ťapajna Jozef, p. Bakoš Ján a p. Brunčáková Margaréta. Predsedom 
rady školy bol Ing. Milan Maxoň a keďže on sa stal starostom obce za predsedu rady školy 
bol zvolený nový člen rady. Voľby predsedu sa zúčastnili všetci prítomní a za predsedu bola 
zvolená  Mgr.  Hudecová Silvia.  Po zvolení  novému predsedovi  odovzdal  agendu doterajší 
predseda Ing. Milan Maxoň.     

Bod 3.: Diskusia.

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

       a) či ešte stále je zriadená trieda v jedálni – v jedálni sa trieda nezrušila a v súčasnosti sa 
v nej učia  integrované deti.  Majú tam väčší priestor na pohybové aktivity ako v triede na 
poschodí.

       b) či je potrebné, aby v triede bola aktivita, ktorú vedie zamestnanec CPPP – p. uč. 
Meľová vysvetlila o akú aktivitu sa jedná a čo sa ňou sleduje – riešia sa kolektívne vzťahy, 
vzájomná  úcta  k ľuďom.  Nesledujú  sa  tam  jednotliví  žiaci,  sledujú  sa  väčšinou  vzťahy 
v kolektíve.

       c) rodičia požiadali zamestnancov školy aby predajcovia kníh neponúkali knihy deťom, 
nakoľko dieťa nevie ohodnotiť, či rodič bude súhlasiť s kúpou knihy. Tiež bola prednesená 
požiadavka, aby fotografovanie detí bolo organizované iným spôsobom a nie tak často ako to 
bolo doposiaľ. Rodičia navrhli, aby sa žiaci fotili len na konci školského roku a len spoločnú 
fotografiu v triede.

       d)   taktiež rodičia upozornili na to, že pri odmeňovaní žiakov za úspešnú reprezentáciu 
školy,  sú títo  odmeňovaní  len malými  pozornosťami.  V budúcnosti  treba požiadať  obecné 
zastupiteľstvo, aby aspoň malou finančnou čiastkou prispela aj obec na tieto odmeny.



       e)  starosta  predniesol  požiadavku  učiteľa  hudobnej  výchovy,  ktorý  chodí 
v popoludňajších  hodinách  a v sobotu.  Učiteľ  plánuje  zriadiť  súkromnú  umeleckú  školu 
v našej obci ak získa priestory a povolenie na zriadenie takejto školy. 
 
Bod 4.: Záver

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

Zapísala: Michalková Anna                                           Mgr. Silvia Hudecová
                                                                                                 Predseda RŠ   

     


