
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole 

s materskou školou v Chlebniciach zo dňa 20.11.2017 

 
 

Prítomní: 6 - podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: 5 - podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Návrh rozpočtu na rok 2018 

                  3. Zmluva so ZUŠ 

                  4. Zvýšenie poplatkov za obed pre iné fyzické a právnické osoby v ZŠS 

                  5. Interná smernica k podnikateľskej činnosti vykonávanej v zariadení školského 

stravovania ZŠ s MŠ Chlebnice  

                  6. Diskusia 

                  7. Uznesenie 

                  8. Záver 

 

Bod 1: Otvorenie 

 Na zasadnutí  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Chlebniciach 

privítal predseda školskej rady Mgr. Pavol Kožák prítomných členov a oboznámil ich 

s programom zasadnutia.  

Ako hostia boli prítomní: starosta Ing. Milan Maxoň, p. riaditeľka Mgr. Monika 

Oklapková a Mgr. Mária Kantárová. 

 

Bod 2: Návrh rozpočtu na rok 2018 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Chlebnice predložila Rade školy návrh rozpočtu na rok 2018 pre ZŠ 

s MŠ Chlebnice. Navrhovaný rozpočet je v súlade s potrebami školy. Rada školy predložený 

návrh schválila. Výšku rozpočtu na rok 2018 podporil aj starosta obce Chlebnice. 

 

Bod 3: Zmluva so ZUŠ 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Chlebnice predložila návrh zmlúv pre Súkromnú Základnú Umeleckú 

Školu Chlebnice a Základnú umeleckú školu Vendelína Habovštiaka. Rada školy odsúhlasila 

návrh na zvýšenie poplatku za energie pre ZUŠ.  

 

Bod 4: Zvýšenie poplatkov za obed pre iné fyzické a právnické osoby v ZŠS 

Riaditeľka školy informovala o zvýšení režijných nákladov na obed pre iné fyzické 

a právnické osoby v zariadení školského stravovania. Cena obeda pre iné fyzické a právnické 

osoby bude 3,35 € od 1.1.2018. Rada školy návrh odsúhlasila. 

 

Bod 5: Interná smernica k podnikateľskej činnosti vykonávanej v zariadení školského 

stravovania ZŠ s MŠ Chlebnice  
Riaditeľka školy predložila Internú smernicu k podnikateľskej činnosti vykonávanej                 

v zariadení školského stravovania ZŠ s MŠ Chlebnice. V smernici sú upravené ceny jedál 

a ceny služieb spojených s organizovaním spoločenských podujatí. Ceny služieb sú 

nasledovné:  

1. Služby poskytované na kar: 35,-- €  

2. Služby poskytované na spoločenské podujatia rodinného zamerania: 40,-- €  

Rada školy smernicu odsúhlasila. 

 



Bod 6: Diskusia 

Vzhľadom na to, že Mgr. Kantárová bude zastupovať riaditeľku Mgr. Oklapkovú počas 

materskej dovolenky, nezostáva jej čas na prevádzku telocvične. Rada školy sa dohodla, že 

budú hľadať inú zodpovednú osobu. 

 

Bod 7: Uznesenie 

Rada školy prerokovala a schvaľuje:  

- Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2018 

- Zmluvy so ZUŠ 

- Zvýšenie poplatkov za obed pre iné fyzické a právnické osoby v ZŠS od 1.1.2018 

- Internú smernicu k podnikateľskej činnosti vykonávanej v zariadení školského 

stravovania ZŠ s MŠ Chlebnice 

 

Bod 8: Záver  

Predseda rady školy poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie rady školy ukončil. 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Pavol Kožák 

 

 

 

                                         Mgr. Pavol Kožák 

                  predseda Rady školy 


