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Ustanovujúca zápisnica zo dňa 5.4. 2018 

 

Body programu: 

1. Privítanie  

2. Podrobné informácie o ustanovení, zložení a organizačnom zabezpečení rady školy 

3. Ustanovenie členov rady školy 

4. Podrobné informácie o poslaní a funkcií rady školy 

5. Podrobné informácie o pôsobnosti predsedu rady školy 

6. Voľby predsedu, podpredsedu, zapisovateľa 

7. Aktuálne informácie o priebehu a podmienkach prijímania detí do materskej školy 

8. Informácie  o stave školského dvora a diskusia 

9. Uznesenie 

 

 

1. Privítanie  

Poverená riaditeľka privítala členov rady na pôde materskej školy. 

 

2. Podrobné informácie o ustanovení, zložení a organizačnom a finančnom 

zabezpečení rady školy. 

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o 

spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a 

finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri 

ktorom je zriadená. 

 

Členovia rady školy boli oboznámení s vyššie uvedenými dokumentmi a s niektorými 

vyňatými bodmi právnych predpisov:  

- Rada školy je samosprávny orgán školy 

- Rada školy sa skladá z 11 členov v zložení (viď bod. 2) 

- Členovia rady musia byť bezúhonný 

- Rada školy sa volí na funkčné obdobie - štyri roky 

- Všetci členovia musia dodržiavať ochranu osobných údajov 

- Rada je uznášania schopná, ak  je na jej zasadnutí nadpolovičná väčšina (6 členov) 

- Rada sa  stretáva ak ju o to požiada riaditeľ, zriaďovateľ, alebo nadpolovičná 

väčšina členov,  najmenej však štyri krát do roka. 

- Neúčasť na 3 po sebe nasledujúcich zasadnutí sa hodnotí ako nezáujem o výkon 

funkcie  a môže sa nahradiť iným členom 

- Rada školy si volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a zapisovateľa 

- Rada školy nemá majetok, finančné zabezpečenie pre chod rady školy zastrešuje 

škola pri ktorej rada pôsobí 

 

3. Podrobné informácie o poslaní a funkcii rady školy 
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Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a 

presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a 

ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej 

kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.  

 

- Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú 

k práci školy. 

- Uskutočňuje výberové konanie, navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, - 

Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa  

- Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy 

- Vyjadruje sa k školskému vzdelávaciemu programu, , k správe o výchovno–

vzdelávacích výsledkoch školy 

- Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k správe o výsledkoch hospodárenia školy  

- Vydáva štatút rady školy, v ktorom sú ustanovené všetky ďalšie podrobnosti. 

 

 

4. Podrobné informácie o pôsobnosti predsedu rady školy 

 

Členovia rady školy boli oboznámení s povinnosťami predsedu rady školy: 

 

- Vypracuje štatútu rady školy, ktorý predloží na najbližšom zasadnutí,  platnosť  

nadobúda dňom jeho schválenia a následne sa zverejní. 

- Zvoláva, pripravuje body  a riadi zasadnutia rady školy ( ak požiada o zvolanie 

rady  riaditeľ, zriaďovateľ alebo tretina členov musí zvolať radu do 15 dní) 

- Vypracuje výročnú správu najneskôr do 31. marca  

- Vypracuje plán zasadnutí na príslušný kalendárny rok a informuje riaditeľa, ktorý 

v súlade s plánom predkladá príslušné materiály. 

 

5. Ustanovenie členov rady školy 

 

Ustanovenie rady školy upravuje vyhláška č. 291/2004 Z. z., v znení vyhlášky 230/2009 Z.z., 

ktorá upravuje počet a zloženie členov rady školy ako aj spôsob ich voľby. Pri Materskej 

škole – Óvoda, L. Svobodu 22 v Malinove sú voľbami a delegovaním ustanovení nasledovní 

členovia rady školy v zložení: 

 

 

Štyria delegovaní členovia rady školy obecného zastupiteľstva 

Delegovaní starostkou obce Malinovo dňa 27.2. 2018 

1. Šimoničová Alžbeta 

2. Valacsai Edit 

3. Lieskovský Imrich 

4. Kenderessy Gabriel 

Štyria členovia rady školy  zastupujúci rodičov 

Volení na plenárnom združení rodičov 26.9. 2017 

5. Šujanová Martina 

6. Soska Roman 

7. Vozárová Martina 

8. Radosa Vladimír 
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Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov 

 Volený na pedagogickej rade 28.8.2017 

9. Madiová Oľga 

10. Šprtová Božena 

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov 

Volený na pracovnej porade 28.8. 2017 

11. Vojteková Mária 

  

 

6. Voľby predsedu, podpredsedu, zapisovateľa 

Voľby prebehli za účasti všetkých členov zvolených zástupcov. 

Jednohlasne zvolili za predsedu rady školy: Mg. Šujanová Martina.  

Jednohlasne bol zvolený aj podpredseda rady školy: JUDr. Soska Roman. 

Za zapisovateľku si členovia jednohlasne zvolili: Mgr. Šimoničová Alžbeta   

Zápisnicu za zasadnutia bude overovať: Bc. Oľga Madiová 

 

7. Aktuálne informácie o priebehu prijímania detí do materskej školy 

Rada školy bola oboznámená s právnymi predpismi, ktoré upravujú podmienky prijímania 

do Materskej školy. Uzhodli sa, že vek dieťaťa bude hlavná podmienka prijatia dieťaťa do 

materskej školy a tiež sa uprednostní dieťa, ktoré bude mať v MŠ súrodenca ak dovŕši 3 roky 

k 31. 8.2018.  

 

8. Informácie  o stave školského dvora a diskusia 

 Riaditeľka oboznámila radu školy so stavom úbytku trávnika na školskom dvore ako 

aj chýbajúcich dopadových plôch. Oboznámila ich, že čas revitalizácie trávnika považuje za 

najväčší problém. Rokovali o tomto probléme aj so starostkou obce Evou Godovou. Dohodli 

sa, že riaditeľka jej predloží oficiálnu žiadosť a obecný úrad to bude posudzovať. Ak má 

niekto z členov rady  návrhy, môže sa vyjadriť. Medzi návrhmi bolo: 

 - spolupráca so strednou školou 

 - montáž samozávlahy a pod. 

- finančná pomoc z Občianskeho združenia pri materskej škole 

 

 

9. Uznesenia 

 

A.) Ustanovenie členov rady školy 

 

1. Šimoničová Alžbeta 

2. Valacsai Edit 

3. Lieskovský Imrich 

4. Kenderessy Gabriel 
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5. Šujanová Martina 

6. Soska Roman 

7. Vozárová Martina 

8. Radosa Vladimír 

9. Madiová Oľga 

10. Šprtová Božena 

11. Vojteková Mária 

 

B.) Voľby predsedu, podpredsedu a zapisovateľa rady školy: 

Predseda rady školy – Šujanová Martina.  

Podpredseda rady školy – Soska Roman. 

Zapisovateľka -  Šimoničová Alžbeta  

Overovateľ – Madiová Oľga 

 

Jednohlasne zvolení navrhovaní členovia. 

 

Voľby prebehli za účasti všetkých členov zvolených zástupcov. Ďalšie stretnutie rady 

školy sa uskutoční v mesiaci máj.  

 

Z tejto zápisnica sú vyhotovené 3 exempláre pre: 

- zriaďovateľa školy v zastúpení starostky Evy Godovej 

- materskú školu na L. Svobodu 22 v Malinove 

- predsedníčku Rady školy Mgr. Martina Šujanová 

 

Prílohy v MŠ:  

1. Zápisnica a prezenčná listina z plenárneho združení rodičov 26.9. 2017 

2. Zápisnica a prezenčná listina z pedagogickej rady zo dňa 28.8.2017 

3. Delegovanie členov rady školy obcou Malinovo zo dňa 27.2.2018 

4. Prezenční listina z prvého zasadnutia rady školy dňa 5.4.2018 

 

 

Zapísal: Mgr. Slezáková Katarína 

zástupkyňa riaditeľky MŠ                                             .......................................... 

 

Overil: Mgr Sedláčková Lenka 

poverená riadením MŠ                                                  ........................................... 

 

Prevzal: Eva Godová 

starostka Obce Malinovo                                               ........................................... 

 

 


