
Zápisnica 

zo štvrtého zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou 908 46 Unín č. 420 

 

 

Dátum konania:    29.11.2017 o 18.00 hodine 

Miesto konania:    Zborovňa učiteľov ZŠ s MŠ Unín č. 420  

  

Prítomní členovia RŠ:    Bc. Štefan Vach 

      Izabela Flamíková 

      Lucia Starychová 

      Mgr. Martin Hoferka, Th.D. 

      Zuzana Dinková 

      Martin Lukáč 

Ospravedlnení :    Mgr. Jaroslava Regásková 

      Vladimír Tokoš 

      Eva Féherová 

      Ľubomíra Bordáčová 

Prítomní hostia:    Mgr. Michaela Vaňková 

Program: 1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Určenie overovateľov zápisnice 

                            3. Aktuálne problémy školy  

                            4. Záver 

Priebeh konania zasadnutia RŠ: 

1. Zasadnutie otvoril predseda RŠ pri ZŠ s MŠ Unín Bc. Štefan Vach uvítaním hostí a prečítaním 

programu  

2. Overovateľmi zápisnice boli určení: Mgr. Martin Hoferka, Th.D. 

Martin Lukáč 

3. Hlavným bodom programu bola debata s riaditeľkou školy o aktuálnych problémoch školy.  

Riaditeľka informovala o úspore financií školy za kalendárny rok 2017 a návrhoch ich použitia. 

Presná výška usporenej sumy bude známa po finančnej analýze ekonómky školy, o ktorej 



bude riaditeľka informovať členov rady školy na najbližšom zasadnutí. Z týchto vlastných 

zdrojov bude realizovaná výmena okien v severozápadnej časti telocvične, v ktorej sa 

nachádzajú šatne žiakov, kabinet učiteľov, kabinet telocvičného náčinia a sklad náradia. Okná 

sú v havarijnom stave. Nedajú sa otvárať a zabezpečiť tak vetranie v týchto priestoroch. 

Ďalej poinformovala prítomných o havarijnej situácii popraskaného stropu telocvične a stien 

v priľahlých miestnostiach. Popraskaný strop je nebezpečný pre žiakov, ktorí navštevujú 

telocvičňu každý deň a preto je treba tento stav riešiť v čo najkratšom čase.  Následkom 

popraskania vonkajšej fasády v priestoroch jedálne a v miestnostiach, ktoré k nej patria sa 

vyskytol problém  zatekania stien. Člen rady školy, pán Lukáč, prisľúbil riaditeľke školy 

odborne zhodnotiť túto situáciu, posúdiť stav a finančne vyhodnotiť. Všetky spomínané 

problémy bude riaditeľka školy riešiť v jarných mesiacoch. O všetkom informovala 

zriaďovateľa školy.    

Vzhľadom na krátky čas konania zasadnutia od predchádzajúceho (8.11.2017) sa neriešili 

nové skutočnosti. 

 

4. Na záver predseda RŠ poďakoval prítomným  štvrtého zasadnutia RŠ za účasť a predbežne 

stanovil ďalší termín stretnutia na mesiac február 2018.  

 

Zápisnicu vyhotovil:   Bc. Štefan Vach   ......................................................   

 

Zápisnicu overil:   Mgr. Martin Hoferka, Th.D.......................................  

 

     Martin Lukáč ............................................................  

 

 

Unín, dňa 30.11.2017 


