
RADA ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU UNÍN Č. 420 
 
 
 

ZÁPISNICA 
 

zo 14. zasadnutia Rady školy, konanej dňa 19.11.2015 
 

Prítomní:   viď prezenčná listina 
 
 
      14. zasadnutie Rady školy (RŠ) zahájil a viedol predseda RŠ MUDr. Marián Landl. 
Prítomným členom RŠ predložil program zasadnutia a požiadal ich o pripomienky 
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. 
 
     Z celkového počtu 10 členov RŠ bolo prítomných 7, teda RŠ je uznášania schopná. 
 
Program: 
 

1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Schválenie správy o výchovnovzdelávacej činnosti za šk.r.2014/2015 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
 
1. Zahájenie 
Zasadnutie RŠ zahájil a viedol MUDr. Marián Landl predseda RŠ, ktorý privítal prítomných 
členov RŠ. 
 
 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Pavlačka Peter, Rehák Peter 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Biskupičová Kristína  
 
 
3. Schválenie sprývy o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk.r. 2014/2015 
A./ Riaditeľka školy Mgr. Vaňková predložila a prečítala členom RŠ správu 
o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r. 2014/2015.  V správe 
sú podrobne rozobrané aktivity školy a finančné hospodárenie školy. (viď. Príloha č.1).  
 
HLASOVANIE:    Za: Biskupičová K. Landl M., Pavlačka P., Khúla P., Starychová L., Vach Š.,    
                                   Rehák P., 
 
 
 



 
UZNESENIE č.10/2015 
RŠ schvaľuje správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre šk. r.  
2014/2015 pre ZŠ 
 
B./ Zástupkyňa pre materskú školu p. Reháková predložila a prečítala členom RŠ správu 
o výchovnovzdelávacej činnosti za šk. r. 2014/2015, školský vzdelávací program a školský 
poriadok pre MŠ na šk.r. 2014/2015 (viď. Príloha č.2)  
 
HLASOVANIE:    Za: Biskupičová K. Landl M., Pavlačka P.,Khúla P., Starychová L., Vach Š.,  
                                     Rehák P., 
 
UZNESENIE č.11/2015 
RŠ schvaľuje správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre šk. r. 
2014/2015 pre MŠ. 
 
 
4. Diskusia 
Rriadieľka  informovala členov RŠ : 

- o potrebe vybavenia dielni pre technickú výučbu pracovnými stolmi a náradím 
- informovala o lyžiarskom výcviku pre 7-9 ročník , pobyt v počte 5 nocí zabezpečené 

cez fy. CEREZ platba 180,00 € rodič platí len 35,00 € 
- škola v prírode pre 1. stupeň, miesto pobytu Prašník, posledný júnový týždeň dotácia 

100,00 € rodič platí 35,00 €  
- zástupkyňa pre MŠ p Reháková informovala členov RŠ o smernici prevádzky MŠ počas 

prázdnin o ktorej sa širšie debatovalo medzi členmi RŠ 
Členovia RŠ sa zaujímali o výsledok monitoru - reagovala riaditeľka školy, žiaci našej školy  
boli tesne nad slovenským priemerom zo slovenského jazyka a z matematiky tesne pod 
slovenským priemerom. 
 
5. Záver 
Štrnáste zasadnutie RŠ ukončil predseda RŠ a poďakoval sa prítomným za účasť. 
 
 
 

MUDr. Marián Landl 
Predseda Rady školy 

Overovatelia: 
 
Mgr. Pavlačka Peter                                            ................................................ 
       
Rehák Peter                                                          ................................................ 
    
 
Zapisovateľ: 
 
Biskupičová Kristína                                             ................................................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


