ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ O. Štefku, Štefánikova 432, Varín
Zasadnutie rady školy pri ZŠ s MŠ O. Štefku Varín sa uskutočnilo dňa
09.05.2013 o 16,30 hod. v budove ZŠ Varín.
Zúčastnilo sa 8 členov, neprítomní: Mgr. Halečková, p. Gáborová, p. Tabaček
Hostia: Mgr. Anna Bielková, p. Androvič Michal
Program:
1. Otvorenie, oboznámenie s programom
2. Prenájom priestorov ZŠ Varín ZUŠ Belá (p. Williger)
3. Potreba vybavenia telocvične
4. Diskusia, informácie
5. Záver
1. Otvorenie, oboznámenie s programom
Predsedníčka RŠ, p. Šťastná, otvorila zasadnutie Rady školy, privítala členov
rady a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
2. Prenájom priestorov ZŠ Varín ZUŠ Belá
p. starosta Williger, p. riaditeľka Bielková
Nakoľko nebola podpísaná žiadna zmluva medzi ZUŠ Belá a ZŠ Varín a riaditeľ
ZUŠ nereagoval na písomné výzvy p. riaditeľky, bol oslovený p. starosta
Williger, aby sa daný problém poskúsil vyriešiť. Ten sa k danej problematike
vyjadril, že zmluva bude ošetrená v 6/2013. Cena za prenájom bude vo výške
nutných režijných nákladov.
P.Šťastná- výška prenájmu pre CVČ?- odpovedal p.Williger – takisto sa budú
snažiť stanoviť obdobnú sumu bude to ešte programom bodu zasadnutia ob.
zastupiteľstva.
P. riaditeľka opätovne žiadala p. starostu, aby sa vyjadril, ako to bude
s podpisovaním zmlúv ( bolo to prejednávané na RŠ 19.12.2012). V minulosti
ich podpisoval štatutár. P. Williger prisľúbil, že to bude prejednané na
najbližšom obecom zastupiteľstve s poslancami OÚ.
3. Potreba vybavenia telocvične
p. starosta Williger, p. riaditeľka Bielková
P.Šťastná prečítala žiadosť RZ pri ZŠ na Radu školy o súčinnosť pri získaní
financií na vybavenie šk.telocvične. Ide o tkzv.“Valčianske peniaze.“
P.Williger sa vyjadril, že peniaze sú vlastným príjmom obce, ale zámerom obce
nie je si peniaze nechať a použiť,ale akonáhle bude schválený rozpočet obcepredbežne v júni, tieto budú poukázané na účet školy za účelom vybavenia
telocvične.

P. riaditeľka vysvetlila prítomným, že uvedené peniaze by chcela použiť na
nákup pomôcok do telocvične a ak by sa dalo, na obnovu vonkajšieho ihriska.
Musí pripraviť verejné obstarávanie a predložiť ho p. starostovi a poslancom
OÚ na schválenie. Prejednané by to malo byť na najbližšom obecnom
zastupiteľstve.
P.Williegr vyzval riaditeľku p.Bielkovú, aby svoje žiadosti písomne predložila
na OÚ.
P.Šťastná pripomenula, že peniaze získali pre školu rodičia a už dávno mali byť
na účte školy, p. Skutecký vyjadril nespokojnosť a rozhorčenie zo zbytočného
naťahovania záležitosti, všeobecného neriešenia problémov nastolených na
zasadnutiach Rady školy.
P.Šťastná nastolila otázku peňazí určených na športové aktivity, kt. boli zaslané
na účet školy . Vyvstala diskusia, prečo peniaze nemôžu byť použité na
plav.výcvik pre deti školy. (pôv. dohoda a so starostom obce bola, že peniaze sa
využijú na lyžiarsky výcvik. ) P.Williger sa vyjadril, že nesúhlasí, aby peniaze
získané pre celú školu boli použité len pre pár detí a obec sa bude pridržiavať
vyhlášky 320 z r. 2008.
P.Šťastná prečítala správu z obv. šk. úradu o možnej výške dotácie zo
súkromného strediska záujmových činností Valča, ktorá hovorí o tom, že podľa
daných koeficientov ministerstvom školstva príspevok z Valče mal byť cca
dvojnásobný. P.Šťastná žiadala p.starostu obce o získanie konečného účtu pre
ZŠ, ktorý sa danou vecou nebude zaoberať. Na tému nereflektovala ani
riaditeľka školy- vyjadrila sa, že skôr sa treba zaujímať, prečo nie je 13000 eur
na účte školy a záujem o danú tému neprejavili ani členovia Rady školy.

4. Diskusia, informácia
• P. Šťastná – poďakovala p. Skuteckému za dlhodobú spoluprácu v Rade
školy a zároveň privítala nástupcu p. Michala Androviča.
• P. Šťastná – predložila p. starostovi žiadosť na úpravu/opravu niektorých
priestoroch MŠ, opravu plota.
• P. starosta – sa k danej problematike vyjadril, že sa plánuje rekonštrukcia
v rámci reklamácie počas letných prázdnin.
• P. riaditeľka – chýbajúce vzduchovky – vyjadrenie Terchovskej polície:
nie je to trestný čin, ani prečin, ani priestupok. Na základe tohto
vyjadrenia p. riaditeľka podáva návrh na vyradenie z inventarizácie.
• P. Štefániková – požiadala p. starostu, aby sa vyjadril k otázke
preskúmania hmotnej zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorú spláca
obec a ako pokračuje policajné vyšetrovanie p. riaditeľky.
P. starosta – bolo podané trestné oznámenie a prišlo vyjadrenie, že

priestupok je neopodstatnený. Čo sa týka vyšetrovania p. riaditeľky, nie je
ešte záver.
• P. starosta - oslovil p. riaditeľku, či si už vybrala novú zástupkyňu pre
roč. 1-4, nakoľko p. Kozáková dosiahla dôchodkový vek a končí
s funkciou zástupkyne.
P. riaditeľka oslovila p. Rafajdusovú a tá s funkciou súhlasila.
• P. Skutecký a p. Šťastná – vytkli spoluprácu a komunikáciu p. riaditeľky
s p. starostom a naopak.
5. Záver
Predsedníčka RŠ uzavrela zasadnutie RŠ, poďakovala prítomným za účasť
a spoluprácu v šk. roku 2012/2013.

