
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY ŠKOLY 

konaného dňa 16. júna 2016 

 
 

 

Prítomní: viď. prezenčná listina 

 

Program: 

1. Otvorenie, privítanie, prezenčná listina  

2. Prerokovanie a schválenie Štatútu RŠ 

3. Prerokovanie a schválenie Plánu práce RŠ na rok 2016 

4. Organizácia školského roka 2016/2017 

5. Inovovaný ŠkVP 

6. Rozpočet školy na rok 2016 a čerpanie rozpočtu 

7. Rôzne, diskusia, záver 

 

K bodu 1/: 

Predsedníčka rady školy Mgr. Radana Gašperová v úvode privítala prítomných členov RŠ 

a hosťa PaedDr. Máriu Veselovskú, riaditeľku školy a oboznámila ich s programom 

zasadnutia. 

 

K bodu 2, 3/: 

Predsedníčka RŠ prezentovala prítomným členom nový Štatút RŠ na nasledujúce volebné 

obdobie a plán zasadnutí RŠ na rok 2016. Všetci členovia RŠ školy mali možnosť sa vopred 

oboznámiť s novým Štatútom RŠ a vysloviť pripomienky a návrhy, ktoré boli na tomto 

zasadnutí prerokované. Prítomní členovia RŠ jednohlasne schválili Štatút RŠ  a jednohlasne 

schválili plán zasadnutí RŠ a dohodli sa na približnom čase konania jednotlivých zasadnutí 

v mesiacoch jún 2016 a október 2016.    

 

K bodu 4, 5/: 

V bode 4 pani riaditeľka školy PaedDr. Mária Veselovská oboznámila prítomných s návrhom 

na Organizáciou školského roku 2016/2017, zmena nastane v počte zamestnancov, a to na 

úseku ŠKD kde od 01. septembra 2016 bude prijatý jeden pedagogický zamestnanec.                  

Po uvedenej zmene bude počet zamestnancov školy 26 pedagogických a 2 nepedagogickí.   

V bode 5 riaditeľka školy oboznámila prítomných členov RŠ s inovovaným Školským 

vzdelávacím programom, z dôvodu zmeny Štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR.   

 

K bodu 6/: 

Pani riaditeľka školy PaedDr. Mária Veselovská informovala prítomných o pridelenom 

rozpočte školy a čerpaní finančných prostriedkov v jednotlivých položkách k 31. máju 2016: 

 

    pridelený  čerpanie  percentá  

- položka 610  384 100,00 €  132 675,03 €  34,54 %  

- položka 620  134 243,00 €    49 791,50  €  37,09 % 

- položka 630+640   69 322,00 €    19 493,76 €  28,12 % 

Spolu:   587 665,00 €  201 960,29 €  34,37 % 

 

 

 



Uznesenie: 
Prítomní členovia rady školy: 

1. Prerokovali, schválili a berú na vedomie:  

- Štatút Rady školy so sídlom: ZŠ s MŠ pri ZZ, Dolný Smokovec 70, 

- Návrh plánu práce RŠ na rok 2016, 

- Návrh na Organizáciu školského roka 2016/2017, 

- Inovovaný ŠkVP, 

- Rozpočet školy na rok 2016 a jeho čerpanie, 

- Informovanie verejnosti o činnosti RŠ prostredníctvom web stránky školy. 

 

v Dolnom Smokovci     21. 06. 2016 

Zapísala: Ing. Stanislava Kočanová, ekonómka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


