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Zápisnica zo zasadnutia Rady školy  

pri Materskej škole – Óvoda L. Svobodu 22 Malinovo  

zo dňa 12.12.2019 

 

Body programu: 

1. Privítanie  

2. Informácie o novom štatutárovi OZ Klub priateľov a rodičov školy 

3. Zaradenie do siete škôl nového elokovaného pracoviska 

4. Úspešné otvorenie školského ihriska v MŠ – Tri Vody 

5. Diskusia 

6. Uznesenia 

Zúčastnených 9:   (8 členov Rady školy, 2  zamestnankyne materskej školy) 

- za rodičov – Radosa Vladimír, Hossová Adriana, Ing. Krajčíriková Zuzana, Valíková 

Zuzana 

- za pg. zamestnancov – Bc. Madiová Oľga, Šlosárová Monika 

- za obec – Špirko Marek, JUDr. Krištofiaková Eva 

- zvolala radu – Stempáková (riaditeľka materskej školy) 

- hosť – Sedláčková (zástupkyňa materskej školy) 

Zapisovateľ: Bc. Madiová Oľga 

Overovateľ: Radosa Vladimír 

1. Privítanie  

Riaditeľka privítala členov rady školy na pôde materskej školy. Oboznámila ich s bodmi 

programu rady školy.  

 

2. Informácie o novom štatutárovi OZ Klub priateľov a rodičov školy. 

Riaditeľka oboznámila členov rady školy o novom zložení členov Rady rodičov, ktorí sú 

zároveň predstavitelia Občianskeho združenia pri MŠ. Za predsedu OZ bol zvolený Tomáš 

Csölle, ktorý je zároveň štatutárom OZ. Prehlásenie štatutára sa úspešne podarilo, registrácia 

OZ na poberanie 2% z daní sa stihla v termíne do 15.12.2019.  
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3. Zaradenie do siete škôl nového elokovaného pracoviska – Tri Vody 

Riaditeľka školy oboznámila členov rady školy o priebehu zaradenia elokovaného 

pracoviska do siete škôl. Pri presťahovaní sa z Troch Vôd na Nám. 1- mája – nebola táto zmena 

upravená v sieti škôl (povinnosť zriaďovateľa). Preto sa stalo, že MŠ na Troch Vodách, napriek 

tomu, že nebola v prevádzke bola v sieti škôl a MŠ na Nám. 1. mája, napriek k tomu, že už 2 

roky bola v prevádzke, nebola zaradená do siete škôl. Preto musel zriaďovateľ prihlásiť MŠ na 

Nám. 1. mája do siete škôl, aby sme mohli prihlásiť deti do znovuotvorenej MŠ na Troch 

Vodách. Bez tohto úkonu by sme deti nemohli od septembra prihlásiť. Zaradenie nového 

tretieho elokovaného pracoviska do siete škôl nebolo jednoduché, bolo treba nové schválenie 

prevádzkového poriadku. Ďalej prišli na obhliadku z inšpektorátu práce a pripomienkovali nám 

niektoré nedostatky, najmä čo sa týka BOZP (vypratanie pivníc, úprava chodníka na prevoz 

stravy a pod.) Nakoniec sa všetko podarilo, dostali sme prihlasovacie údaje do štatistického 

úradu škôl a deti sme mohli úspešne prihlásiť. Jediný problém je, že v sieti škôl sme zaradení 

ako MŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Vzhľadom na skutočnosť už p. riaditeľka písomne 

požiadala zriaďovateľa o zmenu v sieti 

 

4. Úspešné otvorenie školského ihriska v MŠ – Tri Vody 

Riaditeľka oboznámila členov o postavení novej preliezky na Troch Vodách, o ktorej boli 

členovia oboznámení pri výbere a ktorá spĺňa normy STN 1176. Financovaná bola spoločne – 

časť financovala obec v sume 3.571,80 € a časť OZ pri MŠ v sume 3.571,80 €. Detské ihrisko 

na dvore elokovaného pracoviska MŠ na Troch Vodách už technik uviedol do prevádzky. 

 

5. Diskusia 

V diskusii sa preberali problémy z minulého roka, kedy materská škola zistila, že nemá  

oficiálne v prevádzke starú budovu na L. Svobodu a nemali sme ani prevádzkový poriadok. Pri 

vypracovaní nového zistila materská škola, že nespĺňa kapacitu, je prijatých viac detí ako majú 

triedy kapacitu. Pán Špirko sa pýtal, či sa teda znížila kapacita MŠ v starej budove. Riaditeľka 

vysvetlia, že sa znížila len o minimum (5 detí, nie pôvodných 20), pretože sme zrušili miestnosti 

na odpočinok,  vytvorili sme z toho ďalšiu súčasť dennej miestnosti, čím sa zväčšila kapacita 

tried. Zlou stránkou je, že sme museli vymeniť kvalitné drevené ležadlá, za nekvalitné umelé 

a sieťkové, aby sa dali rozkladať. Drevené ležadlá sú uložené v pivničných priestoroch budovy 

na Nám. 1. mája.  



3 
 

Riaditeľka Ďalej informovala, že triedu s poldennou dochádzkou Žabky sme nevedeli 

naplniť pre nezáujem 3 ročných detí, a preto po dohode so zriaďovateľom sa dočasne zatvorila. 

V prípade mladších (2 ročných) detí by musela materská škola znížiť počet detí v triede a prijať 

ešte jednu učiteľku, na čo materská škola už nemá rozpočet. Šesť zákonných zástupcov 

požiadalo o prerušenie dochádzky so zdravotných dôvodov, z toho jeden o úplne ukončenie 

dochádzky,  a tak deti z triedy žabky sme presunuli do iných tried na celodennú dochádzku. 

Riaditeľka ďalej členov rady oboznámila, že v súčasnosti má už MŠ schválené 

Regionálnym Úradom Verejného zdravia prevádzkové poriadky všetkých 3 budov MŠ, vrátene 

školskej jedálne a jej výdajných jedální na elokovaných pracoviskách MŠ Nám. 1. Mája a MŠ 

Tri Vody.  

Riaditeľka sa poďakovala za účasť a popriala všetkým príjemné prežitie vianočných 

sviatkov. 

 

6. Uznesenia 

Uznesenia na tomto stretnutí rady školy neboli. 

 

 

Príloha:  

Prezenčná listina zo zasadnutia rady školy 

 

 

Zapísal: Bc. Madiová Oľga 

  zástupkyňa pedagogických zamestnancov                           .......................................... 

 

 

Overil: Radosa Vladimír 

zástupca rodičov                                                                     ........................................... 

 

 

Prevzal: Slavomíra Stempáková 

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

 


