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Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  

pri Materskej škole – Óvoda L. Svobodu 22 Malinovo  

zo dňa 15.10. 2019 

 

Body programu: 

1. Privítanie  

2. Predstavenie nových členov rady školy 

3. Oboznámenie sa so štatútom rady školy a organizačnom zložení rady školy 

4. Podrobné informácie o pôsobnosti predsedu rady školy 

5. Voľby predsedu a podpredsedu rady školy 

6. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

7. Diskusia 

8. Uznesenia 

Zúčastnených 9:   

 7 členov rady školy, 2  zamestnankyne materskej školy podľa prezenčnej listiny 

- za rodičov - Radosa, Hossová, Krajčíriková, Valíková 

- za pg. zamestnancov – Madiová, Šlosárová 

- za obec – Špirko 

- zvolala radu školy – Stempáková (riaditeľka materskej školy) 

- hosť – Sedláčková (zástupkyňa materskej školy) 

Zapisovateľ: Sedláčková Lenka 

Overovateľ: Špirko Marek 

 

1. Privítanie  

Riaditeľka privítala členov rady školy na pôde materskej školy. Oboznámila ich so zmenou, 

piatim členom zaniklo členstvo v rade školy podľa štatútu Rady školy a vyplývajúc zo zákona.  

 

2. Predstavenie nových členov rady školy 

Členovia Rady školy sa navzájom predstavili, na zasadnutí boli štyria nový členovia rady 

školy. Traja členovia volení z rady rodičov, 1 člen volení z rady pedagogických zamestnancov. 

Jeden novozvolený člen delegovaný obecným zastupiteľstvom nebol prítomný. 
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3. Oboznámenie sa so štatútom rady školy 

Riaditeľka školy oboznámila nových členov so štatútom Rady školy pri Materskej škole – 

Óvoda, L. Svobodu 22 v Malinove, ktorý je zverejnený na webovom sídle 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: 

 

- Rada školy je samosprávny orgán školy 

- Rada školy sa skladá z 11 členov v zložení (viď nižšie) 

- 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 predseda, riaditeľ, zriaďovateľ, alebo 

nadpolovičná väčšina členov,  najmenej však štyri krát do roka. 

- Neúčasť na 3. po sebe nasledujúcich zasadnutiach 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 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a 

presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, 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 
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- Vyjadruje sa k školskému vzdelávaciemu programu, k správe o výchovno–

vzdelávacích výsledkoch školy 

Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k správe o výsledkoch hospodárenia 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 starostom obce Malinovo dňa 19.3.2019 

1. Špirko Marek 

2. JUDr. Krištofiaková Eva 

3. Ing. Kenderessy Gabriel 

4. P. Vyoral sa vzdal mandátu poslanca a zároveň aj člena Rady školy, nový člen 

bude delegovaní starostom obce Malinovo 

Štyria členovia rady školy  zastupujúci rodičov 

Volení na plenárnom združení rodičov 26.9. 2017 

5. Radosa Vladimír 

Volení vo volebných miestnostiach dňa: 15.10.2019 

6. Ing. Krajčíriková Zuzana 

7. Valíková Zuzana 

8. Hossová Adriana 

Dvaja členovia rady školy zastupujúci pedagogických zamestnancov 

 Volená na pedagogickej rade 28.8.2017 

9. Bc. Madiová Oľga 

Volená na pedagogickej rade 26.08.2019 

10. Šlosárová Monika 

Člen rady školy zastupujúci nepedagogických zamestnancov 

Volený na pracovnej porade 28.8. 2017 

11. Vojteková Mária 

 

4. Podrobné informácie o pôsobnosti predsedu rady školy 

 

Riaditeľka oboznámila členov, že aktuálne Rada školy nemá svojho predsedu ani 

zastupujúceho podpredsedu, keďže im obom skončilo členstvo. Preto si musia 
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spomedzi seba zvoliť predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním. Riaditeľka pred 

voľbou oboznámila členov o pôsobnosti predsedu Rady školy:  

- Vypracuje štatút rady školy. Štatút rady školy už vypracovaný bol, predseda si 

môže doplniť, pozmeniť niektoré body podľa uváženia a predložiť ho na 

schválenie na najbližšom zasadnutí.. 

- 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. Voľby predsedu a podpredsedu 

Za predsedu sa nikto zo zúčastnených nehlásil, ale pani Valíková navrhla za predsedu 

pani Krištofiakovú (neprítomnú) delegovanú obecným zastupiteľstvom, ktorá sa vždy 

zaujímala o materskú školu. Ďalej pani riaditeľka Stempáková navrhovala pani Hossovú 

z rady rodičov, ktorá sa vyjadrila, že ak by sa nikto nenašiel, tak by to zobrala. Zástupkyňa 

Sedláčková navrhovala niekoho zo zamestnancov materskej školy, prípadne z obecného 

zastupiteľstva (rodičovi odchodom dieťa z materskej školy členstvo zaniká). Zo 

zamestnancov materskej školy to nikto nechcel zobrať. 

Riaditeľka oslovila p. Krištofiakovú telefonicky (s hlasitým odposluchom), či by sa 

chcela stať predsedom rady školy pri materskej škole v Malinove. Pani Krištofiaková sa 

vyjadrila pozitívne. 

Voľby teda prebehli tajným hlasovaním za účasti prítomných členov.  

Jednohlasne zvolili za predsedu rady školy: Krištofiakovú Evu  

           Ďalej bola na návrh jednohlasne zvolená podpredsedkyňa rady školy: Hossová  

 

6. Prerokovanie správy výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

 

Riaditeľka materskej školy oboznámila zúčastnených so správou o výchovno-

vzdelávacej činnosti za minulý školský rok. Prerokovali najdôležitejšie body. Napr.:  

- Počet a vek prijatých detí do materskej školy, kapacita materskej školy postačuje aktuálne pre 

všetky deti, ktoré dovŕšia vek k 31.8.- 3 roky. Postupne sme prijali aj mladšie deti (narodené 

v septembri až novembri). Materská škola rokuje so zriaďovateľom o dočasnom zatvorení triedy 
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s poldennou dochádzkou pre nezáujem 3 ročných detí. V prípade mladších (2 ročných) detí by 

musela materská škola znížiť počet detí v triede o polovicu a prijať ešte jednu učiteľku, na čo 

materská škola už nemá rozpočet. 

- Novoprijatí zamestnanci materskej školy (kvalifikovanosť). Viaceré učiteľky sú 

nekvalifikované a bez praxe, čo znižuje kvalitu vzdelávania. S týmto sme ale počítali pri 

otváraní novej budovy, je známy nezáujem o pozície učiteliek, dokonca aj v Materskej škole, 

kde stačí stredná odborná škola. Učiteľky sa snažia, dali sme ich ku skúseným učiteľkám, 

uvádzajú ich učiteľky s atestáciou, pracujú na sebe, ale chce to čas. 

-  Zničený trávnik na školskom dvore sa zrevitalizoval prijatím nového školníka na pol úväzku, 

plánujeme prijať školníka na plný úväzok, ktorý by okrem údržby troch budov a dvorov aj 

prevážal stravu elokované pracovisko MŠ na Tri Vody. 

- Otvorenie novej budovy na Troch Vodách sa úspešne podarilo, aj v spolupráci s rodičmi, ktorí 

sa zúčastnili brigády a v spolupráci so zriaďovateľom. 

- Materská škola bude musieť v tomto šk. roku zvýšiť pripravenosť detí na vstup do základnej 

školy. Minulý školský rok malo viac detí odklad školskej dochádzky. Tento rok sa škola 

zapojila do projektu „Škola otvorená všetkým“. Učitelia obdržali podrobne prepracované 

materiály na depistáž školskej zrelosti ako aj materiály na interveciu - rozvoj čiastkových 

funkcií, dôležitých pre úspešnú zaškolenosť detí. Naďalej ostáva najväčším problémom rozvoj 

reči u detí, preto je potrebné, aby rodičia spolupracovali s logopédom už v skoršom veku 

dieťaťa (3 – 4 roky). 

- Ďalej ich riaditeľka oboznámila o čerpaní financií z Občianskeho združenia (2% a 

dobrovoľné príspevky rodičov), so správou o hospodárení za rok 2018, s rozpočtom na rok 

2019. 

 

7. Diskusia 

Pán Vladimír Radosa poukázal na ohrozenie bezpečnosti na parkovisku pri elokovanom 

pracovisku Materskej školy na Troch Vodách. Pri vyparkovaní nie je vidieť spoza tují, či ide 

auto. Autá idú rýchlo, navrhuje položiť retardér na cestu pred materskou školou. Riaditeľka 

súhlasila, že predloží žiadosť na obecné zastupiteľstvo. 

Pani Hossová sa pýtala, či deti v Materskej škole chodia von a či pozerajú televízor, lebo 

jej dieťa vraví, že neboli vonku, len pozerali televízor. Zástukyňa uistila pani Hossovú, že deti 

chodia za každého počasia von (okrem extrémneho počasia - vyplývajúc z predpisov) a že 
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konkrétne v ich triede pozerali rozprávku len raz, keď pršalo (na návšteve v inej triede), pretože 

oni v triede ani nemajú televízor, ani PC, ani interaktívnu tabuľu.  

Ďalej sa pani Hossová pýtala, či by sme im nemohli posielať výchovno-vzdelávacie plány, 

aby mali prehľad čo sa učia, lebo jej dieťa im nič nepovie. P. Sedláčková im povedala, že plány 

sa plánujú vopred a nie vždy sa aj v ten deň presne splnia, podľa rôznych okolností ich môžu 

učiteľky s deťmi plniť aj v iné dni. Témy týždňa majú vyvesené na nástenke, básne, piesne tiež, 

dokonca aj pracovné listy tam majú aj výtvarné práce. Taktiež majú celý Školský vzdelávací 

program na webovom sídle školy. Zástupkyňa môže poprosiť učiteľky, aby napísali na dvere, 

čo v ten deň robili. 

 

 

8. Uznesenia 

 

Voľby predsedu a podpredsedu rady školy: 

1. Tajné voľby predsedu rady školy. 

Prítomní mali na hlasovacích lístkoch zoznam všetkých členov rady školy, najviac hlasov 

s nadpolovičným počtom 7 zo  siedmich hlasov dostala navrhnutá kandidátka pani Eva 

Krištofiaková, delegovaná obecným zastupiteľstvom. 

2. Tajné voľby predsedu rady školy. 

Z jedenástich členov rady školy dostala najviac hlasov pani Hossová Adriana, zástupca rodičov. 

3. Návrh riaditeľky na odporúčanie predložiť správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

materskej školy zriaďovateľovi 

Za návrh: 7 členov          Proti návrhu:  0 členov           Zdržalo sa hlasovania :  0 členov 

 

Prílohy:  

Prezenčná listina zo zasadnutia rady školy 

 

Zapísal: Sedláčková Lenka 

  zástupkyňa riaditeľky materskej školy                           .......................................... 

 

 

 

Overil: Špirko Marek 

zástupca obecného zastupiteľstva                                    ........................................... 

 

 

 

Prevzal: Slavomíra Stempáková 

   riaditeľka materskej školy                                            ........................................... 


