Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole
s materskou školou v Chlebniciach zo dňa 01.10.2018
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.
Bod 1: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2017/18
Riaditeľka ZŠ s MŠ Chlebnice p. Kantárová predložila Rade školy správu o činnosti školy
v školskom roku 2017/2018 o počte žiakov, učiteľov, krúžkov, prospechu žiakov. Zároveň
informovala, že do MŠ sa zakúpilo vybavenie v podobe nábytku alebo vymaľovania
priestorov. Taktiež v ZŠ sa zakúpil nábytok, rekonštruoval sa kabinet, zakúpili sa stoličky do
jedálne, stoly do kuchyne a iné.
Bod 2: Školský vzdelávací program, Inovovaný školský vzdelávací program
V rámci disponibilných hodín bola v 4.ročníku pridaná 1 hodina matematiky a v 8.ročníku 2
hodiny konverzácie v anglickom jazyku.
Bod 3: Školský poriadok
Riaditeľka informovala členov Rady školy, že musela podľa potreby doplniť školský poriadok
o čase prevádzky Školského klubu. Zároveň upozornila na nevhodné používanie mobilov,
ktoré sa vyskytuje na 2. stupni ZŠ. Taktiež informovala o novej smernici 36/2018
o šikanovaní žiakov, o ktorej boli rodičia informovaný na rodičovských stretnutiach.
Bod 4. Kontinuálne vzdelávanie
P. riaditeľka informovala členov Rady školy o vzdelávania učiteľov v rámci kontinuálneho
vzdelávania. Vyjadrila sa, že je záujem učiteľov o vzdelávanie a pravidelne sa zúčastňujú
odborných prednášok.
Bod 5. Diskusia
V rámci diskusie sa preberala téma predmetu anglického jazyka, kedy rodičia vnímajú slabú
výučbu konverzácie. P. Kantárová prisľúbila riešenie situácie. Preberala sa zmena zákona
o stravovaní v ZŠ, kedy sa očakáva bezplatné stravovanie a tým aj navýšenie počtu
stravníkov. Škola je pripravená na prípadnú zmenu. Navrhovalo sa opraviť detské ihrisko,
ktoré sa časom opotrebovalo a potrebuje nový náter a menšie opravy. Starosta p. Maxoň
prisľúbil jeho opravu.
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