Zápisnica z Rady školy dňa 16.11.2016

Prítomní: Ing. František Sztruhár, Ing. Martin Šimurda, Robert Keresztes, Ing. Jozef , Rončkevič /prišiel neskôr/,
Ing. Tibor Duducz, Mgr. Zuzana Krajčírová, Mgr. Darina Vašková, Mgr. Adela Drusková, Ibolya Puhová, Mária
Világiová
Ospravedlnená: MUDr. Renáta Varga
Hostia: Mgr. Magdaléna Vajasová,
Ďalší prítomní: Mgr. Renáta Bokorová, Peter Stein

Program:

1. Otvorenie
2. Predstavenie nových členov RŠ
3. Návrh rozpočtu na rok 2017
4. Voľba predsedu RŠ
5. Rôzne – diskusia
6. Záver

K bodu č. 1
Po otvorení zasadnutia člen RŠ Ing. M. Šimurda upozornil všetkých členov na to, že voľba člena RŠ sa koná podľa
vyhlášky č. 291/2004 Z.z. § 1 ods. 4. /príloha č. 1/
K bodu č.2
Mgr. Z. Krajčírová podpresedníčka Rady školy predstavila nových členov RŠ p. Ibolyu Puhovú za rodičov,
Mgr. Adelu Druskovú za pedagogických zamestnancov.
K bodu č. 3
Mgr. Magdaléna Vajasová, riaditeľka školy oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu školy na rok 2017, a to
plánované nevyhnutné rekonštrukcie a opravy budov:
Elektroinštalácia hlavnej budovy
Oprava strechy prístavba
Obnova šatní v hlavnej budove - skrinkový systém
Oprava schodov pred hlavnou budovou a za hlavnou budovou školy
Oprava príjazdovej cesty zo Školskej ulice
Do školskej jedálne zakúpiť chladiaci box a krájač na zeleninu
Plánovaný príjem školy
K bodu č. 4
Prítomní členovia boli vyzvaní podpredsedníčkou RŠ, aby navrhli kandidátov na obsadenie funkcie predsedy RŠ.
Navrhnutá bola Mgr. Zuzana Krajčírová, ktorá prijala návrh. Ďalej bol navrhnutý Ing. František Sztruhár, ktorý návrh
odmietol.
Tajná voľba za predsedu RŠ prebehla s nasledovným výsledkom:
8 hlasov áno
1 hlas nie
1 hlas neplatný
Za predsedu RŠ bola zvolená Mgr. Zuzana Krajčírová. Nakoľko bola p. Z. Krajčírová podpredsedníčka RŠ, musela sa
uskutočniť voľba za podpredsedu RŠ.

Navrhnutá bola Mgr. Adela Drusková, ktorá prijala návrh. Navrhnutý bol p. Robert Keresztes, ktorý tiež prijal návrh.
Tajná voľba za podpredsedu RŠ prebehla s nasledovným výsledkom:
Mgr. Adela Drusková:
2 hlasy
P. Robert Keresztes:

8 hlasov

Za podpredsedu RŠ bol zvolený p. Robert Keresztes.

K bodu č. 5
Ing. Šimurda spochybnil schválený štatút RŠ zo dňa 29.05.2016.
p. R. Keresztes sa vyjadril k spochybneniu štatútu, že sa stala technická chyba pri zverejnení štatútu
RŠ,
predsedníčka RŠ sa k spochybneniu štatútu RŠ tiež vyjadrila, že správny štatút RŠ bol bod po bode
prejednaný na zasadnutí RŠ dňa 29.05.2016.
Ing. F. Sztruhár položil otázku pani riaditeľke školy, aby odôvodnila, prečo je nevyhnutná
elektroinštalácia v hl. budove, dôvod opravy schodov, využitie skriniek v šatní a cenová
ponuka na skrinky.
p. riaditeľka školy vysvetlila, že elektrické vedenie hlavnej budovy je veľmi staré a stále pribúdajú
elektrické zariadenia v triedach , schody sú v štádiu riešenia, ale bude potrebné ich rozbiť, na skrinky
už existuje projekt, cena cca 20 000€ + 4 000€ plastové okná
P. Šimurda navrhol rozpočet školy 2017 posunúť do najbližšej schôdze RŠ
Po hlasovaní členov RŠ 7 nesúhlasili, 2 súhlasili, 1 sa zdržal
p. riaditeľka, rozpočet 2017 musí mestu predložiť ešte v mesiaci december 2016
schválenie rozpočtu 2017 - po hlasovaní členov RŠ 8 súhlasili, 1 nesúhlasil, 1 sa zdržal
pán Stein sa informoval, aké opatrenia robí vedenie školy ohľadne naplnenosti školy
p. riaditeľka, vedenie školy navrhuje mestu vylúčiť niektoré obce z obvodu
p. Stein – riešenie dopravnej situácie na Školskej ulici
p. riaditeľka, nie je v kompetencii riaditeľa školy, ale rieši to aj Mestská polícia
podľa pána Ing. Sztruhára šikanujú žiačky na toaletách, kvôli tomu, že sa nedajú zamykať dvere
p. riaditeľka zámky na dvere zadala riešiť už v septembri, bohužiaľ to nebolo urobené, v najbližších
dňoch bude tento problém odstránený
Ing. Rončkevič navrhol, aby p. tr.učiteľky a p. vychovávateľky dali požiadavky na pomôcky do školy
rodičom naraz a aby sa to zverejnilo aj na stránke školy
plánované zasadnutie RŠ budú v mesiaci február 2017 a v mesiaci máj 2017
členovia RŠ sa dohodli, že plán zasadnutia RŠ bude zverejnený na stránke školy
p. predsedníčka vyzvala Ing. Sztruhára, bývalého predsedu rady školy, aby do 10-tich dní odovzdal
predchádzajúce zápisnice
Ing. Sztruhár súhlasil
p.predsedníčka poďakovala p.Sztruhárovi, že upozornil školu na neoznačené kovové konštrukcie
v jedálni, tento problém už bol odstránený
Ing. Šimurda navrhol štatút RŠ podpísať na každej strane
Prebehlo hlasovanie nasledovným výsledkom: 2 áno
4 nie
2 sa zdržali

K bodu č. 6
Na záver pani predsedníčka poďakovala za účasť a zasadnutie RŠ ukončila.
Zapísala: Mária Világiová

