
Rada školy pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22, 90045 Malinovo  

 

Zápisnica zo dňa 06. 04. 2019 

 

Prítomní: Prítomných  bolo 10 členov rady školy a dvaja hostia - riaditeľka a zástupkyňa (viď 

zápisnica  v prílohe). 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Ustanovenie nových členov rady školy delegovaných obecným zastupiteľstvom 

3. Informovanie nových členov rady školy o poslaní a funkcii rady školy, oboznámenie so 

štatútom rady školy. 

4. Hospodárenie MŠ, čerpanie financií z OZ a príspevku ZRŠ 

5. Školský dvor – informácie o vysychaní tují 

6. Podmienky prijímania detí do MŠ, kapacita MŠ 

7. Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ 

8.  Rôzne, návrhy, diskusia. 

 

1. Otvorenie  

Riaditeľka materskej školy Mgr. Lenka Sedláčková privítala prítomných členov rady školy, 

oboznámila prítomných členov rady školy s programom, zvolili sme zapisovateľa a overovateľa.  

2. Ustanovenie nových členov rady školy delegovaných obecným zastupiteľstvom 

 

Na základe zmeny poslancov v obecnom zastupiteľstve je potrebné ustanoviť nových členov rady 

pri Materskej škole – Óvoda, L. Svobodu 22. Členov rady školy je 11 v novom zložení:  

Štyria  delegovaní členovia rady školy zvolení na obecnom zastupiteľstve dňa 19.03.2019. 

Eva Krištofiaková 

Marek Špirko 

Mareka Vyoral  

Kenderessy Gabriel  

Štyria členovia rady školy zastupujúci rodičov, volení na plenárnom združení rodičov 26.9. 2017  

Šujanová Martina  

Soska Roman  

Vozárová Martina  

Radosa Vladimír  

Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov, volení na pedagogickej rade 

28.8.2017  

Madiová Oľga  

Šprtová Božena  

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov Volený na pracovnej porade 28.8. 

2017 

Vojteková Mária  



 

Odvolaní členovia z rady školy obecným zastupiteľstvom dňa 19.03.2019 sú: 

Šimoničová Alžbeta 

Valacsai Edit 

Lieskovský Imrich 

 

3. Informovanie nových členov rady školy o poslaní a funkcii rady školy, oboznámenie so 

štatútom rady školy. 

Riaditeľka informovala stručne  nových členov rady o poslaní rady školy, najmä o voľbe riaditeľa, 

oboznámila ich z najdôležitejšími bodmi v štatúte rady školy (zverejnený na web stránke školy). 

4. Hospodárenie MŠ, čerpanie financií z OZ a príspevku ZRŠ 

Riaditeľka oboznámila prítomných členov rady školy s rozpočtom a hospodárením MŠ, o čerpaní 

dobrovoľného príspevku rodičov 50 € ročne na 1 dieťa, na ktorom sa rodičia dohodli na plenárnom 

ZRŠ. Tento príspevok sa využíva na aktivity v MŠ, ktoré sú nad rámec výchovy a vzdelávania 

daného štátnym vzdelávacím programom (napr. divadlá, exkurzie, besedy, výlety, oslava tradícií,  

posedenia, vystúpenia, darčeky na Vianoce a pod.). 

Pani Martina Šujanová informovala prítomných o hospodárení občianskeho združenia z 2 % 

z daní. Každý rok sa znižuje príjem príspevku z 2% daní. Pán Vladimír Radosa navrhol, aby sa čo 

najskôr pre rodičov preposlali informácie na e-maily nech ešte prispejú 2 % z dane. Pani Martina 

Šujanová informovala prítomných čo sa kúpilo z 2 % z daní (komponenty na školský dvor – 

preliezky, balančná dráha, skrinky, matrace na odpočinok pre predškolákov. 

5. Školský dvor – informácie o vysychaní tují 

Riaditeľka ďalej informovala o vybavení školského dvora. Tuje pri plote začali vysychať 

(polievajú sa, hnoja a budú sa postrekovať). Členovia rady školy navrhli brigádu na výsadbu 

nových tují – podľa potreby. V prípade dobrovoľnej činnosti je možné poslať 3 % z daní. 

6. Podmienky prijímania detí do MŠ, kapacita MŠ 

Riaditeľka informovala prítomných členov rady o podmienkach prijímania detí do MŠ na školský 

rok 2019/2020 (sú zverejnené na w. sídle školy). Informovala, že sa nenašlo rozhodnutie z RÚVZ 

o schválení prevádzky, kde je aj schválená kapacita MŠ L. Svobodu. Na RÚVZ ho neevidujú. Ak 

sa rozhodnutie nenájde, bude treba vypracovať nový prevádzkový poriadok. Podľa výpočtov, ktoré 

predbežne urobila (merané ručne bez pôdorysu), sa kapacita Materskej školy na L. Svobodu 

pravdepodobne ešte zmenší o 20 – 30 miest. 

Ďalej informovala koľko žiadostí o prijatie dieťaťa bolo v minulom roku - 119.  Z toho 78 detí 

dovŕšilo do 31. augusta 3 roky a majú trvalý pobyt v Malinove. Voľných miest v minulom 

školskom roku bolo 54. 24 detí, ktoré dovŕšili vek 3 roky k 31. augustu bolo neprijatých, z toho 

20 detí bolo prijatých v Tomášove. 

Riaditeľka sa vyjadrila k budove na 1. Mája, k počtu detí,  kde je schválený prevádzkový poriadok. 

Pán Gabriel Kenderessy sa informoval, či by sa v budove na nám. 1. Mája nenašlo miesto na 

otvorenie novej triedy. Riaditeľka členov rady informovala, že aj keby sa  z jednej 100 m² triedy 

vytvorili 2 triedy, kapacita v triedach by sa nezvýšila (v jednej triede – 60 m² by mohlo byť 15 detí 

a v druhej – 40 m ² by bolo 10 detí, čo je 25 detí, ktoré tam môžu byť aj podľa terajšieho 



prevádzkového poriadku. 25 detí môže byť len v triede pre 5 – 6 ročné deti. Pre zmiešanú triedu 

je to 24 detí. 

7. Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ 

Riaditeľka informovala prítomných členov o výberovom konaní do funkcie riaditeľky MŠ a bude 

sa konať pravdepodobne v máji. Návrh na voľbu riaditeľky  MŠ k výberovému konaniu vydáva 

rada školy. Pán Marek Vyoral sa informoval o kandidátovi do funkcie riaditeľky MŠ z radov 

pedagogických zamestnancov. Do výberového konania sa prihlási terajšia zástupkyňa Slavomíra 

Stempáková, ktorá si pripraví koncepčný zámer školy a spĺňa všetky zákonné podmienky. Rada 

školy dobrovoľne vyberie toho najlepšieho uchádzača. 

Súčasná poverená riaditeľka Sedláčková informovala zúčastnených o tom, že do výberového 

konania nepôjde primárne zo zdravotných dôvodov, ale vyjadrila sa aj k nadmernému 

administratívnemu zaťaženiu školstva, ktoré jej na zdraví nepridalo. Spoluprácu s obcou, rodičmi 

a zamestnancami materskej školy si vysoko cení, neboli žiadne problémy. Celá situácia ju mrzí,  

ale dôvody nekandidovať sú zdravotné a verí, že sa nájde vhodný kandidát. Vyzdvihla kvality 

zástupkyne. 

Pán Kenderessy sa pýtal, či bude hlasovanie právoplatné ak sa prihlási len 1 záujemca. Riaditeľka 

povedala, že taká situácia je dosť pravdepodobná (výberové konanie bolo už asi 5 krát a nikto sa 

neprihlásil), ešte to zistí. Ak sa rada školy nezhodne na 1 kandidátovi, alebo starosta návrh 

nepodporí, výberové konanie sa opakuje. 

8.  Rôzne, návrhy, diskusia 

Možnosti pre zvýšenie kapacity v MŠ 

Pani Eva Krištofiaková sa vyjadrila k otvoreniu MŠ na Troch vodách. Deti ktoré navštevujú MŠ 

v Tomášove – zmluva s obcou Tomášov a Malinovo je na 5 rokov. Obec by chcela na podnet 

rodičov zriadiť tri triedy na Troch vodách a presunúť tým pádom deti  z Tomášova do Malinova 

(ak to bude možné). 

Rada školy diskutovala o navýšení rozpočtu pre MŠ v prípade zriadenia MŠ na Troch vodách. 

Pani Krištofiaková sa informovala či bude reálne žiadosťami naplniť MŠ Tri vody. 

Zástupkyňa Stempáková sa vyjadrila, že zápis detí do MŠ bude 13 – 16. Mája 2019. Po tomto 

termíne bude možné vedieť počet detí, ale  podľa minulých rokov si myslí, že by sa kapacita 

naplnila.  

Riaditeľka sa vyjadrila k budove MŠ na Troch vodách a jej fungovaní. Vysvetlila, aké ťažké bolo 

to, že tam boli najmenšie deti v každej triede. Prvý rok učiteľky z vlastnej vôle nadčasovali, inak 

by ohrozili bezpečnosť detí a psychiku kolegyne na triede. Organizačne sa to nedalo zvládnuť. 

V prípade, že by sa prevádzka na Troch vodách spustila, bude nutné premiestniť niektoré triedy 

starších detí, pravdepodobne roztrhať niektoré kolektívy. Rodičia to môžu bojkotovať. Ďalší 

problém by bolo zohnať toľko zamestnancov, ak sa ich aj podarí zohnať treba rátať s tým, že veľa 

ich bude nekvalifikovaných, čím sa zníži kvalita školy (vzhľadom na kapacitné možnosti a tlak 

rodičov, uvedené skutočnosti nebudú prioritou). Ak sa otvorí MŠ na Troch vodách, malo by sa tak 

udiať od septembra, inak obec asi nedostane financie z rozpočtovej kapitoly MŠVaV SR. Všetky 

deti treba zaevidovať do centrálneho registra– stav k 15. septembru. 



Pani Krištofiaková sa zaujímala o stravu, odkiaľ sa dovážala na Tri Vody.  

Riaditeľka informovala, že strava sa prvý rok dovážala z Tomášova, neskôr z našej školskej 

jedálne, keď sme ukončili stravovanie pre žiakov zo ZŠ v Malinove. 

Vedúca školskej jedálne Mária Vojteková sa vyjadrila ku kapacite kuchyne ktorá pri väčšom počte 

stravníkov nebude vyhovujúca (staré zariadenia, nádoby pre väčší počet stravníkov, málo miesta 

v kuchyni).  

Pán Gabriel Kenderessy hľadal miesto, kde by sa dala v MŠ otvoriť ďalšia trieda. Či nie v bývalej 

školskej jedálni pre deti zo ZŠ v suteréne.  

Riaditeľka povedala, že ak sa tam zriadia sociálne zariadenia a šatňa, tak tam budú priestory 

možno ani nie pre 10 detí (ostane 36 m² - pre jedno dieťa sú určené 4 m² v prípade, že sa rozkladajú 

lehátka). 

Vedúca ŠJ sa tiež vyjadrila, že miestnosť sa toho času využíva na umývanie gastro nádob, ktoré 

slúžia na prepravu jedla na elokované pracovisko a nesmú byť v styku s kuchyňou ani výdajnou 

jedálňou. Na tento účel nie sú v MŠ iné priestory. Je to zapracované v Prevádzkovom poriadku 

školskej jedálne. 

Členovia rady školy a riaditeľka diskutovali o vybavení MŠ na Troch vodách nábytkom, 

zariadením ktoré sú k dispozícií v MŠ na Nám. 1. Mája a v Tomášove kde je otvorená jedna trieda.  

Pán Vladimír Radosa navrhol spísať čo je k dispozícií a vytvoriť rozpočet na vybavenie budovy. 

Riaditeľka povedala, že to spíše a pošle to členom rady školy + starostovi obce. 

Pán Radosa navrhol aby sa v bývalej budove MŠ na Troch vodách do troch týždňov vykonala 

obhliadka a zistili sa možné závady (plesne, ...) a náklady + po zápise detí do MŠ (13. – 16. Máj 

2019) zistiť počet detí, či by sa naplnila kapacita MŠ na  Troch vodách. 

Kontinuálne vzdelávanie – zmeny v zákone, rozpočet MŠ na kontinuálne vzdelávanie 

Riaditeľka  informovala radu školy o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Od 

1. 9. 2019 sa kontinuálne vzdelávanie podľa starého zákona končí a do platnosti prichádza nový 

zákon, ktorý neotvára také možnosti pre učiteľov MŠ a vychovávateľov (Slovenská komora 

učiteľov sa vyjadrila v návrhoch a petíciách, že pre túto kategóriu učiteľov je zákon značne 

diskriminačný). Riaditeľka navrhla pre udržanie si dobrých učiteľov, zvýšiť rozpočet, ak to bude 

možné, na doplnenie školení učiteľkám, ktorým chýbajú kredity do platnosti tohto zákona. 

Kreditový príplatok je 6 % z funkčného platu. Popri získaniu kreditov si učiteľky doplnia 

vedomosti v oblasti IKT (ako pracovať so softvérmi na vytvorenie edukačných prezentácií, videí 

a pracovných úloh pre deti na interaktívnej tabuli)  a v oblasti prírodovedno-technickej (zamerané 

na výskumné činnosti, experimenty a bádanie s deťmi).  

Pani Krištofiaková aj ostatní členovia obecného zastupiteľstva sa vyjadrili, že podporili návrh na 

na zvýšenie rozpočtu na kontinuálne vzdelávanie a bolo by dobré odhlasovať podporu návrhu aj 

na Rade školy (v uzneseniach bol návrh jednohlasne podporený). 

Diétne stravovanie v MŠ 



Pani Eva Krištofiaková sa pýtala, koľko detí má diétne stravovanie pre rôzne alergie detí.  

Vedúca školskej jedálne Mária Vojteková informovala, že ŠJ nemá možnosť pripravovať diétne 

jedlá. Rodičia ale majú možnosť nosiť si vlastné jedlo, ktoré im v MŠ prihrejú. Momentálne ide 

o tri deti, ktorým ráno prinesú rodičia stravu a v kuchyni ju podľa potreby prihrejú v mikrovlnnej 

rúre. Jeden rodič má s prihrievaním diétneho jedla v mikrovlnnej rúre problém. Chceli by 

prihrievať obed na sporáku, čo je zas problém pre školskú jedáleň. Kuchárka nemá čas stáť pri 

sporáku a miešať jedlo v malom hrnčeku aby neprihorelo. V tomto čase nakladá a  vydáva jedlo 

(polievku, šaláty, druhé jedlo, pitie) pre 50 detí. Mikrovlnnú rúru nastaví na časovač, ten ju 

cinknutím upozorní a rýchlo podá jedlo dieťaťu. 

Riaditeľka sa vyjadrila, že tento rodič doposiaľ nedoniesol žiadne stanovisko k stravovaniu 

dieťaťa od odborného lekára (ktoré potraviny sa môžu/nemôžu dieťaťu podávať a za akých 

podmienok – či sa môžu/nemôžu prihrievať). Toto stanovisko spolu so žiadosťou im ukladá 

školský poriadok, s ktorým boli rodičia oboznámení a je aj zverejnený na webovej stránke MŠ. 

9. Uznesenia 

1. Návrh predsedu rady školy Martiny Šujanovej:  na ustanovenie nových členov rady školy 

delegovaných obecným zastupiteľstvom a súhlas s voleným funkciami predsedu a podpredsedu. 

Za návrh: 10 členov          Proti návrhu:  0 členov           Zdržalo sa hlasovania :  0 členov 

 

 2. Návrh riaditeľky Lenka Sedláčkovej: na podporu kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov. Ide o 6 % mesačne k funkčnému platu asi u 10 pedagogických zamestnancov (cca 

6000 € ročne, návrh rozpočtu sa musí odsúhlasiť na obecnom zastupiteľstve.) 

Za návrh: 10 členov          Proti návrhu:  0 členov           Zdržalo sa hlasovania :  0 členov 

 

3. Návrhy Vladimíra Radosu: o obhliadke MŠ na Troch vodách, vytvorenie predbežného rozpočtu 

na prevádzku budovy a zistenie naplnenosti kapacity budovy (po zápise).  

Za návrh: 10 členov          Proti návrhu:  0 členov           Zdržalo sa hlasovania :  0 členov 

 

 

       

 

V Malinove 17. 04. 2019 

Zapísal: Božena Šprtová     ----------------------------- 

 

 

Overil: Marek Špirko        ----------------------------- 

 


