Zápisnica zo zasadnutia Rady školy, konaného dňa 25.6.2014

Prítomní : Ing. Ján Hupka, Radovan Kusý, Mgr. Katarína Lepiešová, Lýdia Algayerová,
Mgr. Eva Pišteková, Mgr. Jana Rovenská
Pozvaní: Mgr. Alena Petáková – riaditeľka ZŠ
Neprítomní: MVDr. Pavol Čech, Ing. Gabriela Bizoňová, Anna Marková, PaedDr. Renáta
Ocilková, Ing. Andrej Trtala
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh na počty prijímaných žiakov v budúcom školskom roku
3. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení na
školský rok 2014/15
4. Informácia o činnosti školy v školskom roku 2013/14
5. Diskusia, záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Ing. Ján Hupka – predseda RŠ.
K bodu 2:
Prítomní členovia Rady školy boli oboznámení s počtami tried a žiakov v nich na budúci
školský rok. Očakávaný počet žiakov je vyšší oproti tomuto roku o 25 žiakov, teda 493.
Oproti tohtoročnému stavu sa tiež predpokladá v návrhu pokles o jednu triedu, na počet 22
a zvýšenie naplnenosti na 22,41.
Zmeny nastanú v delení žiakov na skupiny na informatike, cudzom jazyku, pracovnom
vyučovaní, technike, etickej a náboženskej výchove.
Počet detí v školskom klube sa zvýši z 201 v tomto školskom roku na 236.
Uvedené počty žiakov platia ku dňu zasadnutia Rady školy. Reálne počty budú známe
k 1.9.2014.
K bodu 3:
Pani riaditeľka školy informovala o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení činnosti školy v budúcom roku.
Pre potreby budúceho školského roku boli prijaté dve pani učiteľky (anglický jazyk
a 1.stupeň).
Škola je zameraná na vyučovanie anglického jazyka, ktorý má rozšírený počet hodín
v jednotlivých ročníkoch.
Pokiaľ ide o materiálno-technické vybavenie školy, počas uplynulého školského roka bola
zateplená sklobetónová stena v telocvični, vymanený obklad, okná, ochranné siete na okná
a vymaľovaná veľká telocvičňa. V telocvični je potrebné vymaľovať železný strop a vymeniť
strechu. Potrebné je odstrániť starú vzduchotechniku, ktorá je nefunkčná. Vetranie je po
výmene okien zabezpečené cez ne (patent na otváranie).
Opäť sa vyskytol problém s kanalizáciou pri telocvični – bude ju potrebné zrekonštruovať.

Bolo by dobré opraviť atletickú dráhu, nielen pre žiakov, ale aj pre obyvateľov Lamača,
a opraviť asfaltovú plochu na druhom ihrisku pri školskej jedálni a oplotiť ho.
V škole sa podarilo vybudovať nové jazykové laboratórium. Niektoré triedy a toalety boli
počas školského roka (zatopené a prasknuté umývadlo, neodtekajúca kanalizácia), a preto
ich bude treba vymaľovať (jazykové laboratórium, 9.B, 4.B, tanečná sála).
V rámci projektu bolo opravené školské ihrisko – nový asfalt, nové prvky, lavičky, záhradka.
Bude potrebné ešte podľa projektu dorobiť malé ihrisko s bránou a lezeckú stenu.
Pre potreby budúceho školského roku treba zakúpiť chýbajúce učebnice a učebné pomôcky
k novým učebniciam. V učebniach informatiky a multifunkčnej učebni sú staré počítače –
program XP nie je chránený. Je nutné v budúcom roku zamerať sa na zaobstaranie
počítačov do oboch učební.
K bodu 4
Prítomní členovia RŠ boli pani riaditeľkou ZŠ oboznámení s vyhodnotením činnosti školy za
tento školský rok. Konkrétne boli informovaní o počte žiakov v jednotlivých triedach
a ročníkoch, naplnenosti tried – tento školský rok 20,35, o počte žiakov v školskom klube detí
v jednotlivých oddeleniach. Taktiež boli oboznámení s hodnotením a klasifikáciou žiakov
školy v druhom polroku.
Spomenuté konkrétne boli projekty, do ktorých sa škola zapája, ako aj konkrétne súťaže
a predmetové olympiády, v ktorých žiaci školy dosiahli úspešné umiestnenia.

K bodu 5:
Záverom p. Ing. Hupka poďakoval pani riaditeľke za aktívnu činnosť v tomto školskom roku
a prítomným za účasť a celoročnú spoluprácu.

Zapísala: Jana Rovenská
Overovateľ zápisnice: Lýdia Algayerová

Ing. Ján Hupka
predseda RŠ

