Zápisnica
zo zasadnutia rady školy pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava
4. 10. 2017

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, privítanie
Schválenie programu
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
Informácia o organizácii školského roka 2017/2018
Informácia o stave rozpočtu
Informácie zo stretnutí rodičov
Rôzne
Záver

1. Predseda RŠ, prof. Masarik, privítal členov RŠ a hosťa starostu obce p. Jozefa Krúpu
2. Program bol schválený s doplnením pred bod 3. o informáciu od zriaďovateľa s diskusiou a v bode
6 o inovovaný školský poriadok
3. Informácia od zriaďovateľa
Riešia sa pripomienky rodičov k triede umiestnenej v budove jedálne
Rozšírenie o 2 triedy – je uzatvorene verejné obstarávanie, do konca marca je investor povinný
odovzdať stavenisko a s ukončením prác sa počíta k septembru 2018
Termín ukončenia stavby telocvične: júl 2018
Sú schválené finančné prostriedky na rozšírenie MŠ vo výške 680 000€, do októbra sa pripravia
podklady k verejnému obstarávaniu
V diskusii boli prebraté otázky Ing. Kopčáka predovšetkým : prečo sa nekoná architektonická súťaž
na tak významné investície, veľký úbytok zelene a voľných plôch v areáli, prečo rozširujeme školu
prístavbou a nie nadstavbou.

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
Prednesená správa bola prijatá bez pripomienok.
Uznesenie: Rada školy berie prednesenú správu na vedomie

5. Správa o hospodárení a stave rozpočtu ZŠ s MŠ

Prednesená správa bola prijatá bez pripomienok.
Uznesenie: Rada školy berie na vedomie informáciu o stave rozpočtu MŠ a ZŠ
6. Školský poriadok zo septembra 2017
Školský poriadok bol prijatý bez pripomienok
Uznesenie: Rada školy berie na vedomie inovovaný školský poriadok
7. Informácie zo stretnutí rodičov
Zásadné pripomienky boli k presunu 4.B triedy do školskej jedálne, zo stretnutia zástupcov rodičov
a školy vzišla dohoda o opatreniach , ktoré sú k dnešnému dňu takmer všetky splnené.
8. Záver
Predseda RŠ ukončil zasadnutie RŠ
Zapísal: I. Mišík

