
Zápisnica zo zasadnutia rady školy  

z dňa 20. 06. 2018 

 

Body programu: 

1. Prerokovanie štatútu rady školy 

2. Priebeh  prijímania detí do MŠ na nasledujúci šk. rok 2018/19 

3. Revitalizácia trávnika a dopadových plôch na školskom dvore. 

4. Hospodárenie MŠ s financiami z rozpočtu obce, ZRŠ, OZ ... 

5. Výberové konanie na funkciu riaditeľa 

6. Rôzne, diskusia 

7. Uznesenia 

 

1. Bol prerokovaný štatút rady školy, vykonali sa v ňom menšie úpravy (niektoré údaje 

boli duplicitné, vyňali sa prebytočné údaje). Nakoniec bol prepracovaný štatút 

jednohlasne schválený všetkými členmi. 

2. Predsedkyňa rady školy privítala členov rady školy, oboznámila ich s bodmi 

programu a dala slovo riaditeľke. Poverená riaditeľka oboznámila všetkých o priebehu 

prijímania detí do MŠ. Zatiaľ bolo prijatých 53 detí zo 115 žiadostí. Ďalších 20 detí vo 

veku 3 roky z Malinova  prijali v Materskej škole v Tomášove. Neprijaté deti ostali 3-

ročné, ktoré nemajú trvalý pobyt v Malinove a 2 ročné deti. 

3. Poverená riaditeľka oboznámila členov rady o priebehu bezpečnostnej kontroly 

herných zostáv na dvore. K dvom zostavám chýba 10 cm hliny, nakoľko z nej ubudlo 

zvýšeným pohybom. Kontrolný technik odporúča dosypať 10 cm hliny 

a dosiať/položiť trávnik.   

4. Poverená riaditeľka oboznámila členov o hospodárení školy z rozpočtu obce. P. 

Šujanová , ako štatutár OZ pri MŠ, oboznámila členov o čerpaní prostriedkov 2% 

z OZ. (Kupovali sa preliezky na dvor, skrinky do šatne na Nám. 1. mája, lavice 

a stoličky pre predškolákov).  



P. Vozárová – pokladníčka príspevkov ZRŠ oboznámila členov o čerpaní financií 

z príspevkov od rodičov (70 € na dieťa). Financie sa použili na aktivity realizované nad 

rámec vzdelávacieho programu (divadlá, exkurzie, výlety, besedy, deň detí, rozlúčka 

s predškolákmi, Mikuláš, Vianoce, enviro-projekt a pod.). Zostalo 2500 € (16,60€/1 

dieťa). V budúcom šk. roku, by sa mal príspevok znížiť podľa predpokladaného 

rozpočtu, návrh bude 50 € na dieťa, rodičia budú hlasovať. 

5. Predsedkyňa rady školy Martina Šujanová oboznámila členov o tom, ako by malo 

prebiehať výberové konanie na pozíciu riaditeľa MŠ, v prípade, že  sa niekto prihlási. 

Doposiaľ sa už 3 x nikto neprihlásil. Súčasne poverená riaditeľka uviedla, že žiaľ, ešte 

sa necíti ísť do výberové konania, ale po kým sa nikto neprihlási a bude dočasne 

poverená, bude robiť všetko, čo je v jej silách a možnostiach. 

6. V závere sa diskutovalo o možnosti navozenia hliny pod hracie komponenty na 

školskom dvore. Pán Lieskovský sa ponúkol, že to vybaví. Dohodol sa termín - koniec 

Júla, začiatok augusta.  Rokovalo sa o zostatku príspevku ZRŠ 2500 €, či sa má vrátiť, 

alebo použiť pre MŠ. V prípade použitia MŠ navrhuje zakúpiť ďalší komponent na šk. 

dvor, napr. balančnú dráhu pre rozvoj lokomočných pohybov a rovnováhy detí. 

Členovia rady školy navrhovali financie použiť pre MŠ. Tiež sa rokovalo o použití 

zostatku 2 000 € z OZ. MŠ navrhuje použiť financie na nové matrace a úložné skrine 

na oddych do predškolských tried.  

 

Uznesenia: 

1. Schválenie  predkladaného Štatútu rady školy. Počet hlasov 11. Za hlasovalo 11 

členov, proti hlasovalo 0, zdržalo sa 0. 

 

Zapísala: Mgr Alžbeta Šimonovičová ------------------------------ 

 

Overil: Bc. Oľga Madiová ------------------------------------------- 

 



 


