
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 

pri Materskej škole – Óvoda L.Svobodu 22 Malinovo 

zo dňa 18.5.2020 

 

Body programu: 

1. Privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Oboznámenie sa s novým štatútom Rady školy 

4. Oboznámenie s Výročnou správou o činnosti RŠ pri MŠ za r. 2019 

5. Informácie riaditeľky školy 

6. Diskusia 

7. Uznesenia 

8. Záver 

Zúčastnených 12: 10 členov rady školy, 2 zamestnankyne materskej školy  

- za rodičov - Radosa Vladimír, Hossová Adriana, Krajčíriková Zuzana, Valíková Zuzana 

- za pg. zamestnancov - Madiová Oľga, Šlosárová Monika 

- za nepg. zamestnancov – Vojteková Mária 

- za obec – Špirko Marek, Krištofiaková Eva, Kenderessy Gabriel 

- zvolala radu – Stempáková Slavomíra (riaditeľka materskej školy) v mene predsedu rady školy     

  pani Krištofiakovej Evy 

- hosť – Sedláčková Lenka (zástupkyňa materskej školy) 

Zapisovateľ: Hossová Adriana 

Overovateľ: Madiová Oľga 



1. Privítanie 

Predseda rady školy pani Krištofiaková privítala členov rady školy na pôde materskej školy. 

Stretnutie sa uskutočnilo na školskom dvore materskej školy v súlade s usmerneniami a 

opatreniami ÚVZ SR v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19. Oboznámila prítomných s 

bodmi programu rady školy. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Pani riaditeľka oslovila s návrhom na zapisovateľa pani Hossovú a s návrhom na overovateľa 

pani Madiovú. Obidve oslovené súhlasili. 

 

3. Oboznámenie sa s novým štatútom Rady školy 

Pani riaditeľka vyslovila návrh, aby predseda rady školy pani Krištofiaková podpísala 

Dokument o mlčanlivosti predsedu rady školy pri spracovaní osobných údajov členov rady 

školy, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch členov rady školy 

podľa platných pravidiel GDPR. Osobné údaje o členoch rady školy (meno, priezvisko, telefón, 

mail) budú následne prístupné pani Krištofiakovej, aby v budúcnosti mohla zvolávať zasadnutia 

rady školy. 

Všetci zúčastnení jednomyseľne odsúhlasili podpis Dokumentu o mlčanlivosti predsedu rady 

školy pri spracovaní osobných údajov členov rady školy. 

Štatút Rady školy dostali všetci členovia Rady školy na preštudovanie a pripomienkovanie 

vopred. V Štatúte Rady školy sa vyskytla jedna zmena, a to zmena v počte stretnutí rady školy, 

zo štyroch riadnych zasadnutí ročne na najmenej dve riadne zasadnutia ročne. Mimoriadne 

zasadnutie rady školy je možné zvolať podľa potreby. 

Všetci zúčastnení jednomyseľne odsúhlasili zmenu Štatútu Rady školy. 

Dokument bude zverejnený na webovom sídle MŠ v časti Rada školy: https://msmalinovo.sk/. 

 

4. Oboznámenie s Výročnou správou o činnosti RŠ pri MŠ za r. 2019 

Výročnú správu o činnosti RŠ pri MŠ za rok 2019 dostali všetci členovia Rady školy na 

preštudovanie a pripomienkovanie vopred. 

https://msmalinovo.sk/


Všetci zúčastnení jednomyseľne odsúhlasili Výročnú správu o činnosti RŠ pri MŠ za rok 2019. 

Dokument bude zverejnený na webovom sídle MŠ v časti Rada školy: https://msmalinovo.sk/. 

 

5. Informácie riaditeľky školy 

- Riaditeľka informovala o prebiehajúcom procese prijímania detí do materskej školy na rok 

2020/21. Podať žiadosť je možné elektronicky alebo poštou do 31.5.2020. 

 

- Riaditeľka oznámila, že materská škola sa na základe výsledkov hodnotenia škôl, ktoré sa 

prihlásili do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, zaradila medzi 

úspešné školy. Projekt zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania 

v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických 

asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu 

(školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.  

Materská škola tak získa finančné prostriedky na vytvorenie štyroch nových pracovných miest 

až do roku 2022 - počas trvania projektu, ktoré budú hradené v plnej výške z tohto projektu. 

Momentálne prebiehajú výberové konania na odborných pedagógov a asistentov. 

 

- Riaditeľka pripomenula, že detské ihrisko na dvore elokovaného pracoviska MŠ na Troch 

Vodách už technik uviedol do prevádzky. Tiež bola vykonaná revízia detského ihriska v Hlavnej 

budove MŠ. 

 

- Riaditeľka informovala o havarijnom stave kotla v Hlavnej budove MŠ, ktorý sa zistil 5.3.2020. 

Z troch kotlov, ktoré sú v materskej škole je jeden nefunkčný. V najbližších dňoch stav kotlov 

posúdi odborník a na základe jeho vyjadrenia bude potrebné rozhodnúť, či vymeniť všetky kotly 

alebo iba jeden. 85% finančných prostriedkov na výmenu kotla je možné získať zapojením sa do 

Výzvy č.45 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na náhradu zastaraných 

spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE), 10% vlastné 

zdroje a 5% od zriaďovateľa. Členovia rady školy za obec sú pripravení po analýze túto 

požiadavku predložiť zriaďovateľovi. 

 

https://msmalinovo.sk/


- Riaditeľka opätovne pripomenula, že zriaďovateľ bol 29.11.2019 písomne požiadaný o zmenu v 

jazykovom zaradení elokovaného pracoviska MŠ na Nám. 1.mája v sieti škôl. Elokované 

pracovisko MŠ na Nám. 1.mája je v sieti škôl vedené ako MŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským, čo nezodpovedá skutočnosti a je potrebné ho v sieti škôl zaradiť do vyučovacieho 

jazyka slovenského. Členovia rady školy za obec zaintervenujú u zriaďovateľa aj v tejto veci. 

 

- Riaditeľka poukázala na nespoluprácu zriaďovateľa aj v prípade Zriaďovacej listiny pre 

Elokované pracovisko MŠ na Nám. 1.mája, ktorú stále nemá k dispozícii. Členovia rady školy za 

obec sa budú o túto skutočnosť zaujímať u zriaďovateľa. 

 

- Riaditeľka informovala o nevyhovujúcom estetickom stave interiéru hlavnej budovy MŠ, ktorý 

nebol maľovaný cca 10 rokov. Je potrebné pripraviť časový, finančný aj pracovný plán 

vymaľovania interiéru. 

 

- Pani Vojteková informovala o rozpadajúcich sa kachličkách aj celej stene v kuchyni. Aj túto 

opravu je potrebné naplánovať. 

 

- Riaditeľka spomenula výzvu, ktorú zaslala rodičom ohľadom opravy okrúhleho betónového 

múrika pred Hlavnou budovou MŠ. Na múriku sa dá sedieť, no je potrebné opraviť prehnité 

drevo, aby si na ňom deti neublížili. S opravou múrika pomôže OZ Klub rodičov a priateľov detí 

pri MŠ Malinka. 

 

- Riaditeľka informovala, že je tiež potrebné riešiť havarijný stav závlahy na Elokovanom 

pracovisku MŠ na Troch Vodách, nakoľko momentálne závlahu vykonávajú zamestnanci škôlky. 

Riaditeľka sa nevie dopátrať k informácii, ktorá firma/zodpovedná osoba robila závlahu na 

Troch vodách. 

 

- Riaditeľka informovala, že interne riešia usmernenie pre rodičov ohľadom platby školného počas 

zatvorenia MŠ v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19. 

 



- Riaditeľka sa nevedela konkrétne vyjadriť k otvoreniu MŠ k 1.6.2020, nakoľko bolo v médiách 

prezentované v deň konania zasadnutia rady školy a neboli vydané ešte žiadne konkrétne 

usmernenia zo strany príslušných orgánov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 

6. Diskusia 

Pán Radosa sa informoval v akom stave je možnosť získať 2% daní. Riaditeľka informovala, 

že rodičom bol zaslaný mail s prosbou o pomoc a podporu Materskej školy Malinka formou 

poskytnutia 2% z daní. Mail bol zasielaný 1.3.2020, obsahoval aj potrebné predvyplnené tlačivá. 

Tlačivá boli tiež dostupné aj v tlačenej forme v šatniach všetkých pracovísk materskej školy. 

Informácia o možnosti prispieť 2% z daní je tiež uvedená na webovom sídle MŠ v časti 

Občianske združenie: http://msmalinovo.sk/obcianske-zdruzenie/. 

Pán Radosa opätovne poukázal na ohrozenie bezpečnosti na parkovisku pri elokovanom 

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

auto, tiež tam vozidlá chodia neprimerane rýchlo, bolo preto navrhnuté umiestniť na cestu 

retardér. Pani riaditeľka informovala, že verejná komunikácia nie je v správe obce, teda 

zriaďovateľa MŠ, ale v správe investora, preto zo strany zriaďovateľa nie je možné na ceste robiť 

žiadne úpravy. Je to patová situácia s vysokým rizikom kolízie, bolo preto navrhnuté osadiť 

aspoň obrazovú tabuľu, ktorá bude upozorňovať na škôlku a zvýšený počet detí v tomto úseku 

cesty.  

Pani Hossová sa informovala o možnosti poznať zdroj a pôvod potravín, s ktorými pracujú v 

školskej kuchyni (napr. dodávateľov pre mäsové výrobky, zeleninu, ovocie a iné). Pani 

Vojteková informovala, že všetky faktúry za školskú jedáleň sú dostupné na webovom sídle MŠ. 

 

7. Uznesenia 

1. Návrh riaditeľky na podpísanie Dokumentu o mlčanlivosti predsedu rady školy pri 

spracovaní osobných údajov členov rady školy. 

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

 

 

http://msmalinovo.sk/obcianske-zdruzenie/


2. Zmena Štatútu Rady školy. 

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

 

3. Odsúhlasenie Výročnej správy o činnosti RŠ pri MŠ za rok 2019. 

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

 

8. Záver 

Pani Krištofiaková sa všetkým prítomným poďakovala za účasť, konštruktívnu debatu, 

návrhy a pripomienky. Vyjadrila tiež svoj osobný záujem na kvalitnom a bezproblémovom 

fungovaní MŠ. 

  

Príloha: 

Prezenčná listina zo zasadnutia Rady školy 

 

Zapísal: Mgr. Hossová Adriana 

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

 

Overil: Bc. Madiová Oľga 

              zástupca zamestnancov                                                             ........................................... 

 

Prevzal: JUDr. Eva Krištofiaková 

               predseda rady školy                                                                  ........................................... 

 


