
Zápisnica z riadneho zasadnutia  
Rady školy pri ZŠ s MŠ, Michalská 398/8, Spišské Bystré 

 
 
Dňa: 15.05.2018 
 
 
Program: 
 

1. Správa o činnosti rady školy za rok 2017 
2. Plán zasadnutí na rok 2018 
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch za I. polrok 2017/2018 
4. Doručená  pošta, podnety 
5. Informácia o zápise žiakov do 1. ročníka 
6. Priebežné plnenie rozpočtu školy a školských zariadení na rok 2018 
7. Rôzne 
8. Diskusia 

 
 
 
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy. 
Prítomných (viď prezenčná listina) oboznámila s programom zasadnutia rady školy. 
Privítala aj prítomných hostí. (viď  prezenčná listina). 
 

Prítomných:9 
 

Neprítomných:3 
 

Predsedníčka konštatovala, že vyššie uvedený program zasadnutia rady školy je 
schválený. 
 

1. Správa o činnosti rady školy za rok 2017 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy predniesla správu o činnosti rady 
školy za rok 2017. Oboznámila prítomných o činnostiach, ktoré sa konali počas jej 
pôsobenia ako predsedníčky. Správa o činnosti je prílohou č. 1 k tejto zápisnici. 
 

2. Plán zasadnutí na rok 2018 
 
Všetci prítomní sa zhodli, že nasledujúce zasadnutie rady školy bude 19.06.2018 
o 17.30 hod. v budove základnej školy 
 
 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch za I. polrok 
2017/2018 

 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy oboznámila radu školy s prospechom, 
dochádzkou a správaním žiakov za 1.polrok 2017/2018. Prehľad je k dispozícii ako 
príloha č. 2 k tejto zápisnici. 



4. Doručená pošta, podnety 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy konštatovala, že nebola doručená 
žiadna pošta ani podnet na radu školy. Osobne mala pripomienku ohľadom kosenia 
areálu školského dvora. 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy uistila prítomných, že s kosením sa začalo 
a bude sa v nasledujúcich dňoch pokračovať. 
 

5. Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy informovala radu školy o priebehu zápisu do 1. 
ročníka. Výsledky zo zápisu sú ako príloha č. 3 k dispozícii k tejto zápisnici. 
 
 

6. Priebežné plnenie rozpočtu školy a školských zariadení na rok 2018 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy informovala radu školy o priebežnom plnení 
rozpočtu. Plnenie rozpočtu je ako príloha č. 4 k dispozícii k tejto zápisnici. 
 Poukázala na tieto skutočnosti: 

- Dokončila sa rekonštrukcia výťahu v prístavbe na zabezpečenie stravy 
v materskej škole. 

- Boli vypracované cenové ponuky na rekonštrukciu školskej kuchyne, ale pre 
neschválenie kapitálových výdavkov sa rekonštrukcia tohto roku konať nebude. 

- Strecha na hlavnej budove školy je v havarijnom stave. Bola podaná žiadosť 
o finančné prostriedky na odstránenie stavu strechy. 

- Z projektu bola zrekonštruovaná telocvičňa školy ako aj opravená strecha na 
telocvični. 

- Zakúpi sa nová preliezka pre materskú škôlku, ktorú z časti budeme financovať 
zo záujmovej činnosti a z časti z 2 % z dane. 

 
7. Rôzne 

 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy podala návrh na zmenu vzdelávacieho 
programu. Išlo by o pridanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku. Informovala prítomných 
aj o správaní sa žiakov, čo sa týka používania mobilov počas vyučovania. 
 

8. Diskusia 
 
Členovia rady školy sa zaujímali o ďalšom fungovaní 3. oddelenia školského klubu 
a mali záujem aj o informácie ohľadom denného tábora počas letných prázdnin. 
 
Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy uistila prítomných členov rady školy, že 
3.oddelenie školského klubu bude existovať aj v nasledujúcom školskom roku, z dôvodu 
veľkého záujmu zo strany rodičov o umiestnenie detí v školskom klube. Podotkla, že 
máme oveľa viac detí z okolitých dedín zapísaných do 1. ročníka a aj pre ich bezpečnosť  
je školský klub dobré riešenie. 
 



Mgr. Daniela Vyšňová riaditeľka školy odpovedala,  že denný tábor sa tohto roku 
nebude organizovať, z dôvodu nízkej účasti deti ako aj o následnej nerentabilnosti. 
 
Záver 
 
Ing. Denisa Lopušeková predsedníčka rady školy  poďakovala prítomným členom ako 
aj hosťom za účasť. 
 
 
Zápisnicu zapísala: Mgr. Veronika Orolinová 
 
 
 
V Spišskom Bystrom, dňa 15.05.2018 
 
 
 
         

 Ing. Denisa Lopušeková 
 predsedníčka rady školy 
 
 
 
 
 


