Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou v Chlebniciach zo dňa 19.06.2019

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: Poďakovanie za spoluprácu p. Viglašovej
Vzhľadom na to, že p. Vígľašovej končí členstvo v Rade školy, predseda Mgr. Kožák jej
poďakoval za spoluprácu. Na jej miesto bude oslovená p. Svetláková.
Bod 2: Finančné pásmo na nákup potravín
Vedúca školskej jedálne Lenka Hajdúchová upozornila členov Rady školy na prehodnotenie
finančného pásma na nákup potravín, zároveň navrhla 2. finančné pásmo, ktoré sa bude
prehodnocovať na najbližšom obecnom zastupiteľstve obce Chlebnice.
Bod 3: Režijné náklady
Vzhľadom na to, že sa od nového školského roka zvýši počet stravníkov navrhuje Mgr. L.
Hajdúchová zvýšiť aktuálne režijné náklady z 0,15 eur na 0, 30 eur. P. riaditeľka Mgr.
Kantárová sa vyjadrila že osloví ekonómku ZŠ s MŠ aby prerátala režijné náklady, ktoré
následne pošle starostovi obce Chlebnice na prehodnotenie.
Bod 4: Pracovná sila
Riaditeľka p. Kantárová oboznámila členov Rady školy, že ZŠ s MŠ Chlebnice žiadala cez
projekt pracovnú silu do jedálne na 1,5 úväzku. Projekt je schválený, pracovná sila
dohodnutá. Bolo navrhnuté aby pracovná sila s úväzkom 0,5 nastúpila na začiatku nového
školského roka 2019/2020 a aby pracovná sila s úväzkom 1 nastúpila v priebehu školského
roka.
Bod 3: Nahlasovanie poškodených vecí kuchyne
Stanovili sa pravidlá komunikácie medzi kuchyňou, školou a obce Chlebnice. Vedúca kuchyne
Mgr. Hajdúchová má nahlasovať vzniknuté problémy, škody riaditeľke školy, ktorá ich posúdi
a podľa závažnosti ich vyrieši ZŠ s MŠ Chlebnice alebo obec Chlebnice.
Bod 4. Počet detí do MŠ Chlebnice na školský rok 2019/2020
Mgr. Kantárová oboznámila členov Rady školy, že na školský rok 2019/2020 bolo prijatých 59
detí a 8 detí bolo neprijatých.
Bod 5. Prerábka svietidiel v MŠ
Mgr. Kantárová oboznámila členov Rady školy o rekonštrukcii osvetlenia v priestoroch
materskej školy od 15. júla 2019. Je potrebné riešiť priestor pošty, v ktorej osvetlenie bude
tiež menené.

Bod 7. Lapače snehu na strechu školy
Mgr. Kantárová oznámila členov Rady školy, že je potrebná výmena lapačov snehu, keďže sú
už zastaralé. P. riaditeľka pošle obci Chlebnice rozpočet na ich výmenu.
Bod rôzne:
Mgr. Kožák oznámil, že obec Chlebnice plánuje počas prázdnin opravu detského ihriska.
Jednotlivé časti dostanú nový farebný náter a poškodené časti sa opravia.
Riaditeľka Mgr. Kantárová navrhla navýšiť počet detí na 20 počas prázdnin. Ďalej sa to bude
riešiť od septembra 2019 s prejednaním školského poriadku.
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