Základná škola SNP, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy

Dátum: 13.10.2016
Čas: 17:00 hod
Prítomní: (viď. prezenčná listina)
Neprítomní: pán Mgr. Matúš Čička, ospravedlnil sa z dôvodu študijných povinností,
pani Mgr. Erika Kubová, ospravedlnila sa z dôvodu služobnej cesty, pán Ing. Róbert
Benedig, ospravedlnil sa z dôvodu služobnej cesty

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

Oboznámenie s výsledkami volieb do Rady školy
Informácie o úlohách a poslaní Rady školy
Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy
Rôzne
Diskusia
Odovzdanie zápisníc a prezenčných listín z volieb
Uznesenia a záver

Priebeh zasadnutia:
1. Zasadnutie otvoril riaditeľ školy Mgr. Marian Oberta, ktorý predstavil
novozvolených členov Rady školy:
Výsledky volieb:
•

Za pedagogických zamestnancov školy boli zvolení:
RNDr. Gabriela Smetanková, PhD
Mgr. Matúš Čička

•

Nepedagogickí zamestnanci: Vlastimil Slovaček

•

Zástupcovia rodičov školy: Marián Praták
Mgr. Zuzana Martinčeková
Mgr. Renáta Dvorská
Samuel Zajac

•

Delegovaní za zriaďovateľa: Mgr. Erika Kubová
Beata Badibangová
Ing. Róbert Benedig
Štefan Oberta

2. Pani Mgr. Katarína Šutáková poskytla základné informácie o úlohách
a poslaní Rady školy (ďalej RŠ).
3. Zriaďovateľ pán Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno, skonštatoval
uznášania schopnosť RŠ nadpolovičnou väčšinou všetkých členov RŠ
a odporučil Rade školy pokračovať voľbou predsedu RŠ.
Rada školy jednohlasne odsúhlasila, že nového predsedu a podpredsedu
bude voliť verejným hlasovaním.
Voľba predsedu Rady školy:
•
•
•

Návrhy:
Pán Samuel Zajac navrhol za predsedu RŠ pani Mgr. Zuzana Martinčekovú.
Pán Štefan Oberta navrhol za predsedu RŠ pána Mariána Pratáka.
Pán Vlastimil Slovaček navrhol za predsedu RŠ pani RNDr. Gabrielu
Smetankovú, PhD.

Po prediskutovaní sa nakoniec členovia RŠ dohodli na kandidátovi pánovi Mariánovi
Pratákovi, a zároveň hlasovali nasledovne: za - 7, proti - 0, zdržal sa hlasovania – 1.
Rada školy konštatuje, že novým predsedom RŠ je pán Marián Praták.
Voľba podpredsedu Rady školy:
•

Návrhy:
Pán Samuel Zajac navrhol za podpredsedu RŠ pani
Martinčekovú.

Mgr. Zuzanu

Členovia RŠ hlasovali za návrh pána Samuela Zajaca nasledovne: za - 7, proti - 0,
zdržal sa hlasovania – 1.
Rada školy konštatuje, že novým podpredsedom RŠ je pani Mgr. Zuzana
Martinčeková.
Vedenia rokovania ustanovujúceho zasadnutia Rady školy sa ujal novozvolený
predseda RŠ pán Marián Praták a následne navrhol za zapisovateľku pani RNDr.
Gabrielu Smetankovú, PhD. Voči návrhu nemal nik z RŠ výhrady a za overovateľku
bola požiadaná novozvolená podpredsedníčka pani Mgr. Zuzana Martinčeková,
s čím ona súhlasila a nik z Rady školy neprejavil nesúhlas.

Rada školy konštatuje, že novým zapisovateľom je pani RNDr. Gabriela
Smetanková, PhD. a overovateľom zápisnice je novozvolená podpredsedníčka pani
Mgr. Zuzana Martinčeková.

4. Predseda RŠ pán Marián Praták navrhol umiestnenie každej zápisnice ako aj
štatútu RŠ na webovej stránky školy.
Rada školy jednohlasne odsúhlasila umiestnenie každej zápisnice ako aj
štatútu RŠ na webovej stránke školy. Táto informácia bude pre občanov
zverejnená v najbližšom čísle Strečnianskeho hlásnika.
Následne predseda RŠ navrhol, aby na webovej stránke školy figuroval odkaz
na jeho osobu – emailová adresa, na ktorú môžu rodičia detí zanechať
podnety, návrhy, námietky k fungovaniu školy.
5. Vzhľadom na množstvo tém, ktoré členovia RŠ začali otvárať (nevhodný
rozvrh hodín – vyučovanie počas 8.,9. hodiny, množstvo výchovných
predmetov – ENV, REG, nepriaznivé hodnotenie školy – meno školy,
nepriaznivé výsledky testovaní 9, nevyhnutná hygienická pauza kvôli
nevhodnému rozvrhu, havarijný stav kotolne, stagnujúca komunikácia medzi
riaditeľom školy a zriaďovateľom) predseda RŠ navrhol, aby mu každý člen
RŠ do 28.10.2016 poslal svoje návrhy tém, ktoré chce riešiť a on vytvorí
osnovu programu nasledovného zasadnutia RŠ. Každý člen RŠ so
spomínaným návrhom súhlasil. Následne bol dohodnutý termín nasledovného
zasadnutia RŠ, a to 3.11.2016. Vzhľadom na obsah prednesených tém sa RŠ
dohodla, že ako hostí chce pozvať zriaďovateľa školy p. Bc. Dušana
Štadániho a riaditeľa školy p. Mgr. Mariana Obertu. Predseda RŠ telefonicky
informoval o tomto zámere zriaďovateľa, ktorý s termínom súhlasil. Predseda
RŠ ústne oboznámil riaditeľa školy s termínom najbližšieho zasadnutia RŠ.
Uvedený termín bol zo strany riaditeľa školy p. Mgr. Mariana Obertu tiež
akceptovaný.
6. Po záverečnom prebratí dokumentácie z volieb do RŠ (prezenčné listiny
a zápisnice z volieb volených členov RŠ - rodičia, pedagogickí zamestnanci,
nepedagogickí zamestnanci a za delegovaných členov – písomný doklad
o delegovaní, bol riaditeľ školy p. Mgr. Marian Oberta požiadaný predsedom
RŠ p. Mariánom Pratákom, o možnosť zverejnenia nového štatútu RŠ,
zápisnice z každého zasadnutia RŠ ako aj jeho kontaktu pre rodičov detí, kde
môžu písať svoje podnety a návrhy k fungovaniu školy, na webovej stránke
školy. Riaditeľ školy vyjadril súhlas s danou požiadavkou.
7. Uznesenie:
•
•
•
•

Ustanovujúce zasadnutie RŠ zo dňa 13.10.2016 schválilo výsledky volieb
predsedu a podpredsedu RŠ.
Predsedom RŠ sa stal p. Marián Praták.
Podpredsedom RŠ sa stala p. Mgr. Zuzana Martinčeková.
Rada školy berie na vedomie, že nasledujúce zasadnutie RŠ bude 3.11.2016.

•

Pozvaní hostia sú: riaditeľ školy p. Mgr. Marian Oberta
zriaďovateľ p. Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno.

V Strečne, dňa 14.10.2016

Zápisnicu vyhotovil: RNDr. Gabriela Smetanková, PhD.
.......................................

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

Neprítomní, oboznámení s priebehom zasadnutia RŠ:

Mgr. Erika Kubová ______________________, dňa _______________

Ing. Róbert Benedig ______________________, dňa _______________

Mgr. Matúš Čička ________________________, dňa _______________

Prílohy:
•

Prezenčná listina

....................................................
predseda RŠ

....................................................
zriaďovateľ

