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

ZÁPISNICA 
 

zo 8. zasadnutia Rady školy, konanej dňa 15.10.2014 
 

Prítomní:   viď prezenčná listina 
 
 
      8. 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 9, teda RŠ je uznášania schopná. 
 
Program: 
 

1. Zahájenie 
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
3. Nový člen RŠ 
4. Schválenie správy o výchovnovzdelávacej činnosti za šk.r. 2013/2014 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. 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: Vach Štefan, Klena Luboš 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: Biskupičová Kristína  
 
 
3. Nový člen rady školy (RŠ) 
Predseda RŠ vyzval zástupkyňu pre MŠ p. Annu Rehákovú  o doplnenie člena RŠ za 
pedagogických pracovníkov MŠ, nakoľko  zvolená p. Iveta Sňadová ukončila pracovný pomer 
v MŠ. P. Reháková Anna zástupkyňa riaditeľa pre MŠ doplnila p. Ivetu Švecovú. Za 
zriaďovateľa bol delegovaný nový člen p. Klena Luboš z mena nastala z dôvodu odstúpenia p. 
Šišku Jaromíra 
 
 
 



4. Schválenie správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. r. 2013/2014  
A./ Riaditeľka školy oboznámi členov RŠ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za šk. r. 2013/2014 pre ZŠ.  V správe boli podrobne rozobrane použité 
finančné prostriedky a aktivity školy (viď . príloha č. 1) 
 
 
Hlasovanie:          Za:              Biskupičová K., Landl M., Pavlačka P., Regásek P., Khúla P.,   
                                                   Starychová L., Vach Š., Klena L., Švecová I., 
                                Zdržal sa:    
 
 
 
UZNESENIE č. 8/2014 
RŠ  schvaľuje správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre šk. r. 
2013/2014 pre ZŠ. 
 
 
B./ Riaditeľka ZŠ s MŠ a zástupkyňa pre materskú školu oboznámili členov RŠ 
o výchovnovzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2013/2014, so školským vzdelávacím 
programom a školským poriadkom pre ZŠ s MŠ na šk. rok 2013/2014. (viď príloha č.2) 
 
 
Hlasovanie:          Za:              Biskupičová K., Landl M., Pavlačka P., Regásek P., Khúla P.,   
                                                   Starychová L., Vach Š., Klena L., Švecová I., 
                                Zdržal sa:    
 
UZNESENIE č. 9/2014 
RŠ  schvaľuje správu o výsledkoch za šk. rok 2013/2014, Školský vzdelávací program a Školský 
poriadok  ZŠ s MŠ. 
 
 
5. Rôzne 
------------------ 
 
6. Diskusia 
Nový člen RŠ p. Klena mal pripomienku ku školskej jedálni (ŠJ) či by sa nemohli variť dve 
jedná, aby deti mali na výber. P. Regásek sa informoval o  plavecký výcvik, ako je 
zabezpečený nakoľko plaváreň v Senici, ktorú naši žiaci dlhoročne navštevovali je 
v rekonštrukcii. Slova sa ujala riaditeľka ktorá informovala o zabezpečenom plaveckom 
výcviku v Hodoníne. Ďalej sa rozoberal lyžiarsky výcvik – záujem detí – cca 15-20 záujemcov, 
nie je uzavreté ešte sa rieši. Škola v prírode pre 1. stupeň – tá v tomto školskom roku nebude 
nakoľko žiaci neprejavili dostatočný záujem. Škola v prírode 2. stupeň – tu by záujem bol 
bude sa riešiť. 
Do diskusie sa ďalej prihlásil p. Klena či by sa nemohli presne určiť termíny  schôdze RŠ, dal 
návrh na uznesenie ďalšie termíny schôdze RŠ  5.11.2014 a 2.12.2014. Následne predseda RŠ 
vyzval členov k hlasovaniu o tomto návrhu uznesenia  
 



 
Hlasovanie:          Za:              Khúla P.,  Klena L. 
                                                    
                               Zdržal sa:   Biskupičová K., Landl M., Pavlačka P., Regásek P., Starychová L.,  
                                                    Vach Š., Švecová I., 
 
Za návrh uznesenia boli dvaja členovia RŠ a siedmi členovia RŠ sa zdržali návrh na platnosť 
uznesenia je neplatný nakoľko nebol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.  
 
 
  
7.Záver  
Ôsme zasadnutie RŠ ukončil predseda RŠ a poďakoval sa prítomným za účasť. 
 
 
 

MUDr. Marián Landl 
Predseda Rady školy 

 
 

Overovatelia: 
 
Vach Štefan                                      ................................................ 
 
Klena Luboš                                      ................................................ 
    
Zapisovateľ: 
 
Biskupičová Kristína                        ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


