Základná škola SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Rady školy
Zápisnica číslo 5/2017

Dátum:

19.4.2017

Čas:

17:00 hod

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Neprítomný:

Mgr. Erika Kubová - ospravedlnená

Pozvaný hosť:

Bc. Dušan Štadáni - starosta obce Strečno

Program:

1.
2.
3.
4.

Na podnet zriaďovateľa ZŠ SNP Strečno, p. Dušana Štadániho, starostu
obce Strečno - Zmeny v riadení ZŠ Strečno .
Diskusia
Stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia Rady školy
Uznesenia a záver

Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie otvoril predseda RŠ, p. Marián Praták, privítal všetkých zúčastnených členov
RŠ a pozvaného hosťa. Zároveň konštatoval uznášaniaschopnosť RŠ.

1.

Na podnet zriaďovateľa ZŠ SNP Strečno, p. Dušana Štadániho, starostu
obce Strečno - Zmeny v riadení ZŠ Strečno .

Zriaďovateľ ZŠ SNP Strečno, p. Dušan Štadáni, informoval RŠ o prijatej žiadosti riaditeľa
ZŠ Strečno. p. Mariána Obertu. ohľadne odstúpenia z funkcie riaditeľa ZŠ Strečno, a to
k termínu 30.6.2017. Vzhľadom k dlhodobo pretrvávajúcim neriešeným problémom na
ZŠ Strečno riaditeľom, p. Mariánom Obertom, bola jeho žiadosť uvoľnenia z pracovnej
pozície riaditeľa zo strany zriaďovateľa p. Dušana Štadániho ústretovo prijatá. Následne
stručne informoval o termínoch týkajúcich sa volieb na pozíciu riaditeľa ZŠ Strečno.

-

23.5.2017 - termín doručenia obálok s prihláškami potenciálnych uchádzačov na
pozíciu riaditeľa na ZŠ, na Obecný úrad v obci Strečno,
24.5.2017 - (15:00 hod.) - termín otvárania obálok na Obecnom úrade,
24.5.2017 - (16:00 hod.) - termín zasadnutia RŠ, počas ktorého bude RŠ oboznámená
s prijatými prihláškami,
14.6.2017 - termín výberového konania,
15.6.2017 - termín oznámenia výsledkov výberového konania.

Zriaďovateľ, p. Dušan Štadáni, ďalej RŠ oboznámil so zákonnými požiadavkami na
funkciu riaditeľa ZŠ.
Následne prebehla diskusia.

2. Diskusia

-

-

-

Predseda RŠ, p. Praták, poďakoval zriaďovateľovi p. Štadánimu za zabezpečenie
výhodného zrýchleného internetového pripojenia ZŠ Strečno.
Následne predseda RŠ, p. Praták, vyzval p. Slováčka aby informoval RŠ
o funkčnosti plynovej kotolne na ZŠ Strečno, ktorá bola po rekonštrukcii. Pán
Slováček skonštatoval plnú funkčnosť plynovej kotolne a oboznámil RŠ
s výsledkami revíznych kontrol. Za jeho prácu a prístup k riešeniu plynovej kotolne
mu p.Praták poďakoval.
Zriaďovateľ, p. Štadáni, kritizoval nespoluprácu vedenia ZŠ školy so zriaďovateľom
v akcii - čistenie obce Strečno, pri príležitosti Dňa Zeme. Po čistení obce totiž vznikol
problém s odvozom vyzbieraného odpadu. Keďže obec o spomínanej akcii nebola
informovaná, odvoz odpadu nebol zabezpečený.
Predseda RŠ, p. Praták, kritizoval nezáujem zo strany vedenia ZŠ Strečno ohľadne
výberu 2% z daní, neumiestnením príslušného tlačiva na stránke školy
v dostatočnom časovom predstihu.

3. Stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia Rady školy
Ďalšie zasadnutie RŠ sa uskutoční 24.5.2017 o 16:00 hod. na Obecnom úrade Strečno.

4. Uznesenia a záver
1/1.

RŠ berie na vedomie odstúpenie riaditeľa ZŠ Strečno, Mgr. Mariana Obertu,
z pracovnej pozície riaditeľa ZŠ Strečno k 30.6.2017.

2/1.
3/1.

RŠ berie na vedomie ukončenie rekonštrukcie plynovej kotolne na ZŠ
Strečno.
RŠ berie na vedomie, že nasledujúce zasadnutie RŠ bude 24. 5. 2017
o 16:00 hod na Obecnom úrade Strečno.

Na záver p. Praták poďakoval všetkým zúčastneným členom RŠ ako aj hosťovi, p.
Štadánimu.
V Strečne, dňa 19.4.2017

Zápisnicu vyhotovil: RNDr. Gabriela Smetanková, PhD.

.......................................
dňa ......................

Zápisnicu overil: Mgr. Zuzana Martinčeková (podpredseda RŠ) ...................................
dňa ......................

Prílohy:


Prezenčná listina

...................................................., dňa ......................
predseda RŠ

