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

ZÁPISNICA 
 

zo 7. zasadnutia Rady školy, konanej dňa 28.10.2013 
 

Prítomní:   viď prezenčná listina 
 
 
      7. zasadnutie Rady školy 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 11 členov RŠ bolo prítomných 8, teda RŠ je uznášania schopná. 
 
Program: 
 

1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Schválenie správy o výchovnovzdelávacej činnosti za šk.r. 2012/2013 
5. Diskusia 
6. 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: Rehák Peter, Starychová Lucia 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Biskupičová Kristína  
 
 
3. Kontrola plnenia uznesení 
Uznesenie č. 5/2013 – splnené 
 
4. Schválenie správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. r. 2012/2013  
Riaditeľka školy oboznámi členov RŠ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za šk. r. 2012/2013 pre ZŠ.  V správe boli podrobne rozobrane použité 
finančné prostriedky. Informovala o akciách školy, o reprezentovaní školy žiakmi, o zaradení 
a triednictve pedagogických zamestnancov, o možnosti zapojenia sa školy do projektov na 
základe uverejnených vhodných výziev, o umiestnení žiakov 9. ročníka na ďalšie štúdium, 
o priestorových podmienkach školy. Zástupkyňa pre MŠ informovala členov RŠ o stave MŠ, 



ktorú navštevuje 38 detí a má dve triedy. Možnosť rozšírenia kapacity MŠ na základe 
zvyšujúcich sa požiadaviek rodičov maloletých detí. Informovala o finančných prostriedkoch 
a rozpočte pre šk. 2012/2013. Členovia RŠ správy zobrali na vedomie a po diskusiu prijali 
nasledovné uznesenie.  
 
Hlasovanie:          Za:              Biskupičová K., Landl M., Pavlačka P., Regásek P., Rehák P.,   
                                                   Starychová L., Vach Š.,  
                                Zdržal sa:   Hoferka M., 
 
 
 
UZNESENIE č. 6/2013 
RŠ  schvaľuje správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre šk. r. 
2012/2013 pre ZŠ. 
 
Hlasovanie:          Za:              Biskupičová K., Hoferka M.,Landl M., Pavlačka P., Regásek P.,  
                                                   Rehák P.,  Starychová L., Vach Š.,  
 
 
UZNESENIE č. 7/2013 
RŠ  schvaľuje správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre šk. r. 
2012/2013 pre MŠ. 
 
 
5. Diskusia 
Predseda RŠ informoval členov, že je potrebné vyzvať starostu obce k doplneniu člena RŠ, 
z dôvodu vzdania sa členstva p. Šiška Jaromír, ktorý bol delegovaný zriaďovateľom. 
Ďalej sa diskutovalo či škola zabezpečí pre žiakov lyžiarsky výcvik alebo školu v prírode. 
Riaditeľka sa vyjadrila, že na lyžiarsky výcvik je už neskorý termín zabezpečovania nakoľko sú 
už vhodné miesta obsadené, preto sa bude riešiť škola v prírode.  
 
Záver 
Siedme zasadnutie RŠ ukončil predseda RŠ a poďakoval sa prítomným za účasť. 
 
 
 

MUDr. Marián Landl 
Predseda Rady školy 

Overovatelia: 
 
Rehák Peter                                     ................................................ 
 
Starychová Lucia                             ................................................ 
    
Zapisovateľ: 
 
Biskupičová Kristína                        ................................................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


