
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 

pri Základnej škole s materskou školou Jozefa Ligoša v Chlebniciach 

(ďalej RŠ) zo dňa 24. 11. 2022 

 

 

Prítomní: 

1. Bc. Ďuroňová Hyacinta 

2. Ďuroňová Katarína 

3. Mgr. Hudecová Anna 

4. Mgr. Mičáňová Zuzana 

5. Polčicová Anna  

6. Mgr. Sopková Mária 

7. Špavorová Katarína 

8. Kantárová Denisa 

9. Sárený Marek 

10. Stachera Jozef 

11. Staš Peter 

Ďalší: 

Mgr. Oklapková Monika, riaditeľka školy 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedu RŠ 

3. Návrh rozpočtu na rok 2023 

4. Nájomné zmluvy so SZUŠ a ZUŠ 

5. Diskusia 

6. Uznesenie  

7. Záver 

 

 

Bod 1: Otvorenie 

Z dôvodu ukončenia členstva predsedu Mgr. Pavla Kožáka v RŠ privítala na zasadnutí 

prítomných členov Mgr. Monika Oklapková, riaditeľka ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša v Chlebniciach 

(ďalej riaditeľka školy), a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

Bod 2: Voľba predsedu RŠ 

Za predsedu RŠ bola zvolená Mgr. Zuzana Mičáňová. 

Výsledok hlasovania: 

prítomní: 11 za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

 



Bod 3: Návrh rozpočtu na rok 2023 

Riaditeľka školy predložila rade školy návrh rozpočtu na rok 2023. Navrhovaný rozpočet je 

v súlade s potrebami školy. RŠ predložený návrh schválila. 

Výsledok hlasovania: 

prítomní: 11 za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

Bod 4: Nájomné zmluvy so SZUŠ a ZUŠ  

Riaditeľka školy informovala o návrhu zmlúv pre Súkromnú základnú umeleckú školu 

Vladimíra Pánika (SZUŠ) a Základnú umeleckú školu Vendelína Habovštiaka (ZUŠ). Členovia 

RŠ po prerokovaní navrhli pre uvedené umelecké školy nasledovné celkové ročné úhrady: 

- celková ročná úhrada pre SZUŠ Vladimíra Pánika za poskytnutie sídla zriaďovateľa, 

nájom, energie a služby spojené s nájmom bude 8 750 €, 

- celková ročná úhrada pre ZUŠ Vendelína Habovštiaka za nájom, energie a služby 

spojené s nájmom bude 2 240 €. 

Výsledok hlasovania: 

prítomní: 11 za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

Bod 5: Diskusia 

- Riaditeľka školy informovala, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

zverejnilo nové finančné pásma pre školské stravovanie s účinnosťou od 01. 01. 2023, 

ktoré určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov. Z uvedeného dôvodu, po schválení nového VZN Obce Chlebnice 

obecným zastupiteľstvom, budú od 01. 01. 2023 stanovené nové poplatky za 

stravovanie v školskej jedálni (ŠJ). O výške poplatkov za stravovanie v ŠJ budú rodičia 

informovaní prostredníctvom EduPage a zverejnením na internetovej stránke školy. 

- Členovia RŠ z dôvodu zvýšenia cien energií navrhli od 01. 01. 2023 zvýšiť poplatok za 

prenájom telocvične pre občanov s trvalým pobytom v obci Chlebnice na 20 €/hod. (bez 

použitia spŕch), pre občanov s iným trvalým pobytom na 30 €/hod. (bez použitia spŕch). 

Použitie spŕch bude spoplatnené 30 €/skupina za každý vstup do telocvične. 

Výsledok hlasovania: 

prítomní: 11 za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

- Členovia RŠ schválili, že z dôvodu rizika poškodenia podlahy telocvične bude vstup 

rodičom do telocvične počas vianočného programu umožnený len v prezuvkách alebo 

návlekoch. V opačnom prípade program budú môcť sledovať len z balkóna telocvične. 

Výsledok hlasovania: 

prítomní: 11 za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

- Členovia RŠ diskutovali o možnosti prevzatia neodhláseného obeda žiaka materskej 

školy do jednorazovej plastovej nádoby v rámci prvého dňa choroby. Vzhľadom na 

skutočnosti, že chorobnosť žiakov materských škôl je vo všeobecnosti 

nepredvídateľná pre ich vyvíjajúcu sa imunitu a že žiaci materských škôl sú často 

neprítomní vo škôlke z rozhodnutia zákonných zástupcov, nie lekárov (tzn. okrem 

iného o chorobe nemajú doklad), zhodli sa členovia RŠ, že nie je reálne uplatňovať 

„prvý deň choroby“ pre výdaj obeda žiakovi materskej školy do jednorazovej 



plastovej nádoby. V prípade neprítomnosti dieťaťa vo škôlke je preto povinnosťou 

a zodpovednosťou zákonného zástupcu včas dieťa odhlásiť zo stravy, a to 

prostredníctvom aplikácie EduPage do 7.00 h ráno. Obed sa zákonnému zástupcovi do 

jednorazovej plastovej nádoby vydá len v prípade, že dieťa prítomné vo škôlke musí na 

žiadosť pedagóga počas dňa zo škôlky neplánovane odísť zo zdravotných dôvodov. 

Výsledok hlasovania: 

prítomní: 11 za: 11 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

Bod 6: Uznesenie 

Rada školy prerokovala a schvaľuje: 

1. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša v Chlebniciach na kalendárny rok 2023. 

2. Zmluvy so SZUŠ Vladimíra Pánika a ZUŠ Vendelína Habovštiaka: 

- celková ročná úhrada pre SZUŠ Vladimíra Pánika za poskytnutie sídla 

zriaďovateľa, nájom, energie a služby spojené s nájmom bude 8 750 €, 

- celková ročná úhrada pre ZUŠ Vendelína Habovštiaka za nájom, energie a služby 

spojené s nájmom bude 2 240 €. 

3. Zvýšenie poplatkov za prenájom telocvične: 

- pre občanov s trvalým pobytom v obci Chlebnice: 20 €/hod. (bez použitia spŕch), 

- pre občanov s iným trvalým pobytom: 30 €/hod. (bez použitia spŕch), 

- použitie spŕch: 30 €/skupina za každý vstup do telocvične. 

4. Vstup rodičom do telocvične počas vianočného programu bude umožnený len 

v prezuvkách alebo návlekoch. 

5. Obedy sa do jednorazových plastových obalov v prípade neprítomnosti dieťaťa vo 

škôlke zákonným zástupcom nevydávajú. V prípade neprítomnosti dieťaťa vo 

škôlke je povinnosťou a zodpovednosťou zákonného zástupcu včas dieťa 

odhlásiť zo stravy, a to prostredníctvom aplikácie EduPage do 7.00 h ráno. Obed 

sa zákonnému zástupcovi do jednorazovej plastovej nádoby vydá len v prípade, že dieťa 

prítomné vo škôlke musí na žiadosť pedagóga počas dňa zo škôlky neplánovane odísť zo 

zdravotných dôvodov. 

 

 

Bod 7: Záver 

Predseda rady školy Mgr. Zuzana Mičáňová poďakovala členom RŠ za účasť a spoluprácu.  

 

 

Zapísal: Marek Sárený ............................................. 

 

Overila: Mgr. Zuzana Mičáňová, predseda RŠ ............................................. 


