
Zasadnutie Rady školy

pri Cirkevnej základnej škole s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča

Dátum: 28. 4. 2014

Prítomní:

Mgr. Rastislav Baka
Mgr. Katarína Gromošová
Doc. ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. 
Ing. Mária Zakuťanská

Ospravedlnení:

PhDr. Jana Tirpáková
Zuzana Štefaňáková

Hostia:

Mgr. Júlia Šarišská

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Kontrola úloh z minulého zasadnutia.

3. Informácia o počte detí prijatých na budúci školský rok do materskej školy.

4. Zapájanie školy do projektov, potreby školy, plánované podujatia do konca školského 

roka.

5. Správa o výsledkoch hospodárenia školy za minulý rok.

6. Návrh rozpočtu na nový kalendárny rok – oboznámenie a schválenie.

7. Príprava volieb do Rady školy. 

8. Návrhy, pripomienky, rôzne.

9. Dohodnutie termínu ďalšieho zasadnutia.

10. Ukončenie zasadnutia.

Priebeh stretnutia:

1. Pani riaditeľka predniesla správu o výsledkoch hospodárenia školy za minulý rok 
a návrh rozpočtu na nový rok 

2. Pani riaditeľka informovala Radu školy o tom, že kvôli vysokému počtu prihlášok do 
MŠ sa na budúci rok plánuje otvoriť nová trieda MŠ. Do MŠ tak pribudne 40 nových 
detí. Do prvého ročníka ZŠ je zapísaných 20 detí, V piatom ročníku by malo byť 10 
detí. Rada školy jednohlasne schválila otvorenie novej triedy v materskej škole 
a otvorenie jednej triedy v prvom ročníku.



3. Pani riaditeľka informovala o tom, že telocvičňu sa zatiaľ nepodarilo získať do nájmu, 
ale už bola podaná petícia týkajúca sa tejto problematiky, takže je možné, že 
v budúcnosti sa to podarí.

4. Pani riaditeľka informovala o ďalších novinkách v škole: 

· Škole sa podarilo vyhrať druhé a tretie miesto v súťaži Milk Agro. 

· Cez projekt Digiškola sa podarilo získať tablety, dataprojektor, interaktívnu 
tabuľu, notebook. 

· Cez projekt Tenis do škôl škola získala tenisové rakety pre deti. Vďaka novej 
učiteľke tenisu sa škola tiež zaregistruje ako tenisový klub. Pokiaľ ide 
o vyučovanie tenisu, ešte sa uvažuje o tom, či bude výučba prebiehať v rámci 
vyučovania, alebo ako krúžok. Záleží to od zmien, ktoré prinesie zmena 
učiteľa.

· Najneskôr do septembra bude hotový zvonček pri hlavnom vchode. 

· Plánuje sa školský výlet, vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, 
rodičovské združenie.

· V spolupráci s gymnáziom sa škola snaží získať pre žiakov anglického lektora.

· ZŠ má novú ekonómku, z toho dôvodu už pani Dvorščáková (bývalá 
ekonómka) nie je členom Rady školy. Nového zástupcu za nepedagogických 
pracovníkov si zvolia zamestnanci školy v rámci volieb do Rady školy.

5. Voľby do Rady školy sa uskutočnia v priebehu mesiacov máj a jún. Voľby zástupcu 
rodičov za MŠ zorganizujú učitelia ZŠ. Voľby zástupcov za rodičov ZŠ vyhlási Rada 
školy, ktorú k tomu písomne oprávni pani riaditeľka. Zodpovedná: Katarína 
Gromošová. Prvú fázu – návrhy na zástupcov z radov rodičov zorganizuje Rada školy 
v spolupráci s Radou rodičov. Voľby sa uskutočnia v rámci rodičovského združenia 
začiatkom júna.

Zapísala: Katarína Gromošová


