Zápisnica
zo zasadnutia Radv školy pri ZS s MS Chlebnice konaného dňa 20.9.2012
Prítomní: Zasadnutia Rady školy sa zúčastnilo sedem členov rady. Štyria členovia sa
ospravedlnili. Na zasadnutie bol pozvaný starosta obce a riaditeľka školy.
Bod L : Otvorenie
Zasadnutie otvorila Mgr. Silvia Hudecová, predsedníčka rady. Privítala prítomných
a oboznámila s programom zasadnutia.
Bod 2.: Schválenie vyhodnocovacej správy za školský rok 2011/2012
Riaditeľka školy Mgr. Monika Sojčáková predložila prítomným 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
2011/2012. Súčasťou správy bola aj podrobne podaná správa o podnikateľskej činnosti.
Náklady pri podnik, činnosti spolu boli 6325,40 €, výnosy 6506,71 €. Hospodársky výsledok
k 31.8.2012 bol+181,31 €.
Bod 3.: Špeciálna trieda
Na našej škole sa vytvorila špeciálna trieda, nakoľko škola spĺňa podmienky na jej
vytvorenie. Zároveň bol vypracovaný projekt „STOP BARIÉRAM". Tento projekt bol
schválený MŠ SR a získali sa finančné prostriedky vo výške 8075,- € na zakúpenie pomôcok
pre integrovaných žiakov.
Bod 4.: Diskusia
V diskusii sa hlavne rodičia detí zaujímali o činnosť školy.
a) Na otázku, či je povinné KOMPARO alebo TESTOVANIE 9, p. riaditeľka odpovedala
prítomným, že povinné je TESTOVANIE 9, ale KOMPARO je príprava, aby sa žiaci
oboznámili s tým, ako sa píše TESTOVANIE 9. Rodičia tiež mali otázky
ohľadne
pracovných zošitov, či sú potrebné kupovať ich každý rok nakoľko sú drahé a nie sú na konci
školského roku úplne vypracované. Na túto otázku im p. učiteľka Mgr. Meľová odpovedala,
že niektoré zošity sa objednávajú na dva roky a zošity sú súčasťou učebnice. Zo strany
rodičov tiež bola otázka, prečo nie sú učebnice a z čoho sa majú žiaci učiť. Tento problém je
celoštátny, nakoľko učebnice nie sú vytlačené.
b) Rodičia mali pripomienky aj k mimovyučovacím aktivitám. Na otázku či koncert, ktorý bol
v našej škole 12.9. bol povinný, p. riaditeľka odpovedala, že tento koncert bol zameraný na
enviromentálnu, náboženskú aj protidrogovú výchovu a myslí si, že žiakom sa páčil. Opäť
rodičia mali požiadavku na fotografovanie žiakov. Chcú, aby bol pozvaný fotograf, ktorý má
nejaké skúsenosti s fotením a aby nefotili učitelia, ktorí s tým skúsenosti nemajú.
c) Bola prednesená požiadavka, aby škola bola otvorená skôr v prípade nepriaznivého
počasia, lebo žiaci v opačnom prípade stoja vonku na daždi. Tiež rodičia dievčat požiadali p.
riaditeľku, aby boli opravené kľučky na dievčenskom WC. Pani riaditeľka prisľúbila, že
prednesené problémy vyrieši.

d) Na školskom dvore aj naďalej bývajú po vyučovaní deti bez dozoru. Riaditeľka nariadila,
aby na vstupnej bráne bol oznam o zákaze vstupu mimo vyučovania a požiadala rodičov, aby
tento rešpektovali, nakoľko škola nebude niesť dôsledky v prípade úrazu na školskom dvore
mimo vyučovania.
Bod 4.: Záver
Nakoľko k prejednávaným témam neboli žiadne pripomienky a ani žiadne nové návrhy,
predsedníčka Rady školy poďakovala prítomným za účasť a schôdzu ukončila.

V Chlebniciach 21.9.2012
Zapísala: Michalková
Predseda Rady školy

