
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou 
školou v Chlebniciach zo dňa 17.1.2017 

 

Program zasadnutia Rady školy: 
1.       Úvod 

2.       Prevádzka školského klubu 

3.    Prenájom telocvične 

4.       Diskusia 

5.       Záver 

 

1.Úvod 
     Na  zasadnutí  Rady školy pri Základnej škole s materskou školu v Chlebniciach  predseda 
školskej rady Mgr. Pavol Kožák privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom 
zasadnutia.  
     Ako hostia boli prítomní p. riaditeľka Mgr. Monika Oklapková, starosta Ing. Milan Maxoň. 
K programu neboli žiadne pripomienky. 
 

1.Prevádzka školského klubu 
     Od rodičov prišiel návrh prevádzkovať Školský klub v ranných hodinách. Rada školy 
sa zhodla na tom, že súhlasí s otvorením prevádzkových hodín v školskom klube od 6.15 hod. 
do  7.15 hod , od 1.9.2017.  Pre otvorenie prevádzky školského klubu v ranných hodinách 
musí byť predložená písomná žiadosť od rodičov. Podmienkou je umiestnenie minimálne 
jedného dieťaťa.  Rodičom bude táto informácia podaná pri zápise detí do ZŠ v apríli 2017.  
 

1.Prenájom telocvične  
     Najbližšiemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva obce Chlebnice budú predložené 
materiály k podmienkam a cenám na prenájom telocvične. Na základe uznesenia vstúpia do 
platnosti podmienky a ceny za prenájom.  
     Telocvičňa bude slúžiť nielen deťom ZŠ s MŠ Chlebnice, ale aj na iné športové aktivity, 
mimo futbalových turnajov. Rada školy ZŠ s MŠ Chlebnice navrhla nasledovný cenník: 
- žiaci TJ Chlebnice /tréning pod vedením trénera/ - vstup zdarma 
- občania s trvalým pobytom obce Chlebnice – 7 eur/hod 
- ostatné osoby mimo  – 10 eur/hod 
- organizovanie turnajov – 10 eur/hod 
     V cene sú zahrnuté náklady za energie a služby spojené s nájmom. Hodinový poplatok sa 
platí za každú ďalšiu aj začatú hodinu. 
 
     Rada školy určila spôsob platby za užívanie  telocvične : 
a/ bankovým prevodom na č.ú. ZŠ s MŠ Chlebnice  
b/ v hotovosti /príjmový PD/ - pri vstupe do telocvične 
Platbu je potrebné zrealizovať vopred, pred začiatkom nájmu. 
 
     Denne bude telocvičňa otvorená nasledovne: 
Začiatok : po skončení výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ 
Koniec    : do 19.30 hod. 



Turnaje   : telocvičňa k dispozícii od 7.hod do 19. hod  
     Rada školy sa zhodla na tom, že vstup osôb na plochu telocvične je povolený iba 
v športovej obuvi, pre divákov je vyhradený priestor na balkóne. 
     Rada školy navrhla osobu – p. Mgr. Máriu Sopkovú , ktorá bude dbať o otvorenie, 
poriadok a zatvorenie telocvične. Bude s ňou uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti / 
dohoda o vykonaní práce – po vzájomnej dohode.  
     Všetky podmienky, povinnosti  prenajímateľa a nájomcu budú určené v zmluve o nájme, 
ktorá bude výlučne v písanej forme, podpísaná obidvoma stranami.  
 

1.Diskusia 
     V rámci diskusie sa prijali návrhy o školskom klube, určili sa cenníky pre užívateľov 
telocvične, prijali sa opatrenia, ktoré budú v písomnej forme uvedené v zmluve o nájme 
telocvične a prevádzkovom poriadku telocvične.  
     Pani riaditeľka Oklapková predniesla návrh, ktorý sa týka organizácie dňa Otvorených 
dverí. Nakoľko rodičia detí pracujú aj na smeny, navrhuje, aby sa Dni otvorených dverí konali 
2 dni, a to 1 deň v párnom a 1 deň v nepárnom týždni.  
 

1.Záver 
Predseda Rady školy poďakoval za účasť prítomných. 
 
 
Zapísala: Jana Bobáňová 
 
 
 
                                                                Mgr. Pavol Kožák 

                                      predseda Rady školy 

                   

      


