
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 

pri Materskej škole – Óvoda L. Svobodu 22 Malinovo 

zo dňa 05.10.2020 

 

Body programu: 

1. Privítanie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Predstavenie nového člena Rady školy za pedagogických zamestnancov 

4. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za šk. r. 2019/2020 

5. Informácie o prevádzke materskej školy počas pandémie COVID-19 

6. Zmeny v zaradení do siete škôl elokovaného pracoviska MŠ na ul. Nám. 1. Mája 

7. Diskusia 

8. Uznesenia 

9. Záver 

 

Zúčastnených 10: 9 členov rady školy, 1 zamestnankyňa materskej školy  

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

- za pg. zamestnancov - Monika Šlosárová, Ľubica Jurčagová 

- za nepg. zamestnancov – Mária Vojteková 

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

- riaditeľka materskej školy - Slavomíra Šusterová 

Zapisovateľ: Zuzana Krajčíriková 

Overovateľ: Gabriel Kenderessy 

 

1. Privítanie 

Predseda rady školy pani Krištofiaková (ďalej ako “PRŠ”) privítala členov rady školy na pôde 

materskej školy. Stretnutie sa uskutočnilo 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 

PRŠ oslovila s návrhom na zapisovateľa Zuzanu Krajčírikovú a s návrhom na overovateľa 

Gabriela Kenderessy. Obaja s návrhom súhlasili. 

 

3. Predstavenie nového člena Rady školy za pedagogických zamestnancov  

 

Riaditeľka MŠ predstavila novú členku Rady školy pani Ľubicu Jurčagová, ktorá vystriedala 

vo funkcii pani Oľgu Madiovú. Výmena zástupcu Rady školy za pedagogických zamestnancov sa 

vykonala z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s pani Madiovou.  

PRŠ informovala o skutočnosti, že Zuzana Valíková, doterajší zástupca Rady školy za rodičov 

prerušuje svoju funkciu z dôvodu absencie dieťaťa v materskej škole.  

 

4. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy 

 

Riaditeľka MŠ v rámci správy o výchovno-vzdelávacej činnosti informovala Radu školy o 

nasledovných oblastiach: 

- finančné a hmotné zabezpečenie materskej školy – MŠ spolu so Školskou jedálňou k 

31.12.2019 vyčerpala finančné prostriedky vo výške 640.891,37 €. Príspevok na výchovu 

a vzdelávanie pre deti, ktoré majú v MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky vo výške 10.724 € poskytlo Ministerstvo školstva. Administratívne poplatky 

boli v roku 2019 vo výške 82.685,52 €, z toho školské poplatky v MŠ činili 28.525 €. 

Plnenie príjmov za réžiu a stravné v školskej jedálni bolo v sume 54.160,52 €. MŠ získala 

finančné prostriedky z OZ – Klub rodičov a priateľov detí pri MŠ Malinka vo výške 

13.574,20 € 

- žiadosti – K 30.08.2020 MŠ navštevovalo 194 detí, pričom v školskom roku 2019/2020 

bolo novoprijatých 88 detí. Pre školský rok 2020/2021 bolo prijatých 67 detí. Dôležité je, 

že MŠ prijala všetky deti s trvalým pobytom v Malinove, ktoré spĺňali podmienku 

dovŕšenia 3 rokov ku dňu začatia nového školského roka.  

- Technické vybavenie – z dôvodu poruchy na kotle v marci 2020 boli všetky kotle 

v septembri zriaďovateľom  vymenené. 



- Pivnica a pridružené priestory – vzhľadom na skutočnosť, že do pivničných priestorov 

zateká, bolo nutné zrealizovať prehliadku dotknutých priestorov a požiadať 

kompetentných pracovníkov o zhodnotenie stavu a návrh riešenia, t.j. problematika 

zatekania je aktuálne v riešení so zriaďovateľom.  

- Edupage – materská škola začala spoluprácu s portálom Edupage, ktorý odľahčuje 

administratívnu  záťaž MŠ a zároveň zjednocuje všetky informácie poskytované rodičom.  

- Znehodnotené potraviny – vedúca školskej jedálne informovala o probléme, ktorý nastal 

pri preplácaní znehodnotených potravín z dôvodu zatvorenia MŠ v prvej vlne pandémie. 

Dokumenty, ktoré boli zaslané na obecný úrad, ktorý sa mal sumou cca 300 € 

spolupodieľať na kompenzácii sa stratili. Dokumenty boli vyhotovené nanovo a opätovne 

doručené na obecný úrad, na kompenzáciu sa stále čaká.  

- Automobil – zriaďovateľ súhlasil s používaním motorového vozidla materskou školou, 

ktoré je primárne určené na prevoz stravy pre elokované pracovisko MŠ Tri vody. Vyskytli 

sa aj problémy, či už s preplatením pohonných hmôt alebo opravami. Preto MŠ žiada o 

finančné prostriedky na nákup vlastného vozidla. PŠR požiadala riaditeľku MŠ, aby sa na 

obec obrátila oficiálne so žiadosťou o doplnenie položky “nákup vozidla” do rozpočtu na 

rok 2021. 

- MŠ sa zapojila do Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, a 

získala tak možnosť obsadiť 4 pracovné miesta: 2 pedagogických asistentov alebo 

asistentov učiteľa a 2 členov inkluzívneho tímu. Finančné prostriedky refunfované až do 

roku 2022 - počas trvania projektu. Z toho bolo vytvorené miesto školského psychológa, 

asistenta a sociálneho pedagóga. 

- Logopédia – MŠ bude klásť dôraz na zlepšovanie jazykových zručností detí najmä 

predškolského veku, nakoľko aj vďaka viacjazyčným rodinám je úroveň rečových 

schopností detí nižšia, ako je požadované na základnej škole.  

- Tabuľa: pozor deti – MŠ opätovne poukázala na nebezpečnú situáciu pri elokovanom 

pracovisku Tri vody, kde žiada umiestniť minimálne DZ “Pozor deti”. Zástupcovia za obec 

prisľúbili súčinnosť.  

 

 

 



5. Informácie o prevádzke materskej školy počas pandémie 

 

Riaditeľka MŠ informovala o opatreniach, ktoré MŠ zrealizovala na zabránenie šírenia 

ochodenia COVID 19. Okrem prísneho dbania na umývanie si rúk detí, dezinfekciu hračiek, 

spoločných priestorov a tried, prenajala 6 ks detských stojanov na dezinfekciu (po 2 ks na každé 

pracovisko – detské a dospelé). Tu pani riaditeľka otvorila diskusiu s dodržiavaním povinnosti 

dezinfekcie rodičmi, ktorí častokrát ignorujú túto povinnosť aj na základe ústnej požiadavky to 

strany zamestnancov MŠ. Pani Krajčíriková požiadala o dôslednejšiu kontrolu dezinfekčných 

stojanov, nakoľko na pracovisku Tri vody sa vyskytli prípady, kedy nebolo možné použiť 

dezinfekciu ani na jednom zo stojanov. Vzhľadom na pretrvávanie pandémie sa nakoniec 3 stojany 

natrvalo zakúpili do materskej školy.  

V súvislosti s epidemiologickou situáciou boli od 30.09.2020 zrušené akékoľvek krúžky 

nariadením ÚVZ SR a bola usmernená aj výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách  

rozhodnutím a odporúčaniami MŠVVaŠ SR – ako napr.  obmedzená telesná a hudobná výchova s 

odporúčaním uprednostniť teoretickú formu výučby týchto predmetov.  

MŠ realizuje cenový prieskum na hĺbkové čistenie ozónom v kumulatívnej ploche 1100 m2. 

Zvažuje tiež nákup takéhoto prístroja, napr. germicídnych žiaričov alebo čističky vzduchu. 

 

6. Zmeny v zaradení do siete škôl elokovaného pracoviska MŠ na ul. Nám. 1. Mája 

 

MŠ požiadala zriaďovateľa o zmenu v jazykovom zaradení elokovaného pracoviska MŠ na 

Nám. 1.mája v sieti škôl 29.11.2019. Elokované pracovisko MŠ na Nám. 1.mája je v sieti škôl 

vedené ako MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, pričom len jedno dieťa navštevujúce MŠ má 

národnosť maďarskú a jeho rodičia nemajú záujem o výučbu dieťaťa v tomto jazyku. Dňa 

09.10.2020 prišlo rozhodnutie o prerušení konania, nakoľko je potrebné doplnenie ďalších 

dokumentov.  

 

 

4. Diskusia 

Diskusia bola vzhľadom na skrátenie času stretnutia z dôvodu pandemickej situácie zrušená.  

 



5. Uznesenia 

1. Dodatočná voľba člena Rady školy  

Za návrh: 0 členov        Proti návrhu: 9 členov        Zdržalo sa hlasovania : 0 členov 

2. Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2019/2020 

Za návrh: 9 členov        Proti návrhu: 0 členov        Zdržalo sa hlasovania : 0 členov 

 

 

6. Záver 

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

a pripomienky.  

  

Príloha: 

Prezenčná listina zo zasadnutia Rady školy 

 

Zapísal: Ing. Zuzana Krajčíriková 

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

 

Overil: Ing. Gabriel Kenderessy              

             zástupca obce                                                                             ........................................... 

 

Prevzal: JUDr. Eva Krištofiaková 

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

 


