
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole 

s materskou školou Jozefa Ligoša v Chlebniciach  

zo dňa 27.10.2022  
 

 

 

 
Otvorenie: 

 

 Na prvom zasadnutí  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jozefa Ligoša 

v Chlebniciach v novom školskom roku 2022/2023 predseda školskej rady Mgr. Pavol Kožák 

privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Ako hosť bola prítomná 

p. riaditeľka Mgr. Monika Oklapková.   

 

Bod 1: Prerokovanie dokumentov ZŠ a MŠ 

 

Rada školy prerokovala nasledovné body: 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2021/2022 

- Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ, Školský výchovný program pre ŠKD, 

Školský vzdelávací program MŠ  

- Školský poriadok ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša v Chlebniciach a Školský poriadok MŠ – na 

1. stupni ZŠ bude za 3 nevypracované úlohy informovanie rodiča a za ďalšie 3 

nevypracované úlohy sa bude žiak klasifikovať známkou nedostatočný. 

 

 

Bod 2: Čerpanie rozpočtu v školskom roku 2021/2022 

 

Mgr. Oklapková informovala o čerpaní rozpočtu v Základnej škole s materskou školou Jozefa 

Ligoša v Chlebniciach v školskom roku 2021/2022.  

V školskom roku 2022/2023 je v pláne zrekonštruovať vonkajšie schodište pri vstupe do 

materskej školy.  

 

Bod 3: Vnútorný predpis o podmienkach nájmu nebytových priestorov v budove 

Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša v Chlebniciach  

 

Mgr. Oklapková informovala o Vnútornom predpise o podmienkach nájmu nebytových 

priestorov v budove Základnej školy s materskou školou Jozefa Ligoša v Chlebniciach 

s účinnosťou od 1.11.2022, v ktorom sú určené poplatky za prenájom priestorov školy, 

telocvične a školskej jedálne. Rada školy súhlasila, že pokiaľ MŠ nedofinancuje finančné 

prostriedky na energie, sprchy pre športovcov sa nebudú využívať.  

 

Bod 3: Diskusia 

 

Počas diskusie sa informovalo, že školská jedáleň sa prenajíma len v čase mimo bežnej 

prevádzky školskej jedálne.  

 

 



Bod 4: Uznesenie 

 

Rada školy prerokovala a schvaľuje:  

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2021/2022 

- Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ, Školský výchovný program pre ŠKD, 

Školský vzdelávací program MŠ  

- Školský poriadok ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša v Chlebniciach a Školský poriadok MŠ  

- Vnútorný predpis o podmienkach nájmu nebytových priestorov v budove Základnej 

školy s materskou školou Jozefa Ligoša ZŠ v Chlebniciach s účinnosťou od 1.11.2022 

 
 

 

 

 

Zapísal:  Mgr. Kožák 

                                                                                ............................................ 

                                                                                          Predseda RŠ 


