Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole Mateja
Bela, Kláštorná 4, Šamorín
19. mája 2016

Zúčastnení
Ing. Marta Izsófová, Ing. František Sztruhár, Ing. Martin Šimurda, Robert
Keresztes, MUDr. Renata Varga, Mgr. Vanda Gáborová, Ing. Jozef Rončkevič, Mária
Világiová, Mgr. Darina Vašková, Mgr. Zuzana Krajčírová, Ing. Tibor Duducz

Neprítomný

Zapisovateľ
Ing. Jozef Rončkevič

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

Predstavenie plánu činností Rady školy
Odsúhlasenie štatútu Rady školy
Predstavenie člena Rady školy pána Ing. Tibora Duducza
Informovanie o predchádzajúcej činnosti Rady školy
Vyjadrenie Rady školy k otvoreniu 1. tried v školskom roku 2016/17
Mail Rady školy a komunikácia smerom na verejnosť
Iné informácie

Predstavenie plánu činností Rady školy
Predsedkyňa Rady školy pani Mgr. Marta Izsófová predložila plána čínností Rady
školy. Plán bude distribuovaný členom rady školy.
K plánu neboli vznesené pripomienky.

Odsúhlasenie štatútu Rady školy
Predsedkyňa Rady školy predniesla návrh štatútu Rady školy. V prípade neskorších
pripomienok bude schválený dodatok. Štatút bude aktualizovaný na stránke školy.
Všetci zúčastnení boli za schválenie.

Predstavenie člena Rady školy pána Ing. Tibor Duducz
Pán Ing. Tibor Duducz sa predstavil ostatným členom Rady školy, vzhľadom na
skutočnosť, že sa nezúčastnil predchádzajúceho zasadnutia 20.4.2016

Informovanie o predchádzajúcej činnosti Rady školy
Bývalý predseda Rady školy pán
o predchádzajúcej činnosti Rady školy.

Ing.

František

Sztruhár

informoval

Pán Sztruhár sa zaviazal, že:
 Do 30.6. 2016 odovzdá všetky písomnosti podľa rokov
 V priebehu nasledujúceho týždňa pošle správu o činnosti Rady školy
 Do 20.5. pošle koncepciu rozvoja školy 2015-2020
 Pošle svoje návrhy a odporúčania ako bývalého predsedu

Vyjadrenie Rady školy k otvoreniu 1. tried v školskom
roku 2016/17
Pán Ing. Martin Šimurda vzniesol pripomienky
- rieši sa to cez výnimky
- nepáči sa mu rozdelenie jednej druháckej triedy
- aké je riešenie do budúcnosti
- aby sa zriaďovateľ venoval hľadaniu plánu riešenia do budúcnosti
- aby sme sa tomu venovali ešte na ďalšom zasadnutí
Rada školy bola informovaná o:
 aktuálnych počtoch žiakov prijatých do 0. a 1. ročníka a o počte tried, ktoré
sa budú otvárať
 prebiehajúcej prediagnostike žiakov 0. ročníkov
 kompetencii pani riaditeľky, ktorá rozhodne, že sa rozdelí jedna 2. trieda
z dôvodu kapacitných možností školy z pohľadu počtu tried a obmedzení na
maximálny počet žiakov pre 1. a ďalšie ročníky
 o prijatie opatrenia o obmedzení prijímania detí z okolitých dedín

Vyjadrenie Rady školy:

„Vec: Vyjadrenie
Rada školy pri ZŠ Mateja Bela v Šamoríne bola dňa 19. mája 2016 oboznámená vedením školy
s návrhom otvorenia počtu tried v 0. a 1. ročníku v školskom roku 2016/17. Rada školy berie na
vedomie uvedenú skutočnosť a v budúcnosti sa chce v spolupráci s vedením školy a zriaďovateľom
školy venovať hľadaniu riešenia nedostatočných priestorov školy vzhľadom na veľký počet žiakov.
Šamorín, 21. máj 2016“

Mail Rady školy a komunikácia na verejnosť
Členovia Rady školy sa v diskusii dohodli:
Mail




bolo zmenené heslo do mailovej schránky
budú nastavené automatické presmerovania – všetky správy, ktoré prídu
do schránky, budú automaticky preposlané všetkým členom Rady školy
traja členovia budú mať aj prístupy do schránky (Izsófová, Sztruhár,
Šimurda)

Komunikácia na verejnosť
 členovia rady školy nebudú individuálne komunikovať na maily, ktoré prídu
do schránky Rady školy
 za Radu školy sa vyjadruje predseda, resp. člen len s poverením predsedu

Iné informácie
Maľovanie plota – plot bude domaľovaný učiteľmi prvý júlový týždeň
Jedáleň – počas letných prázdnin bude realizované prerábanie jedálne

