
Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

Termín konania:   16. septembra 2016 

Miesto konania zasadnutia:   Materská škola Horné hámre 156 

Čas: od 16:15 hod. do 17:00 hod. 

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny 4 členovia a 1 hosť 

Program:       1. Otvorenie 

2. Schvaľovanie plánu zasadnutí na školský rok 2016/2017 

3. Správa o výchove a vzdelávaní 2015/2016 

4. Organizácia školského roka 2016/2017  

5. Prevádzka materskej školy 

6. Školský poriadok 

7. Školský vzdelávací program „PRAMIENOK“ od 1.9.2016 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

K bodu č.1  Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka RŠ Adriana Fáreková. Nakoľko na 

zasadnutí boli prítomní štyria členovia RŠ z piatich t. j. nadpolovičná väčšina všetkých jej 

členov, bola RŠ uznaná za uznášania schopnú. Prítomní jednomyseľne schválili navrhnutý 

program rokovania, za zapisovateľku Ľ. Bistovú a overovateľku zápisnice L. Sekulovú.   

K bodu č.2  Predsedníčka RŠ navrhla plán práce a zasadnutí v školskom roku 2016/2017. 

Prítomní ho prerokovali, dohodli sa na termínoch a programe zasadnutí. Jednomyseľne návrhy 

schválili. Pozvánky bude posielať riaditeľka školy mailovou poštou. 

K bodu č.3  So správou o výchove a vzdelávaní za školský rok 2015/2016 sa prítomní mohli 

oboznámiť v predstihu – bol im zaslaný do mailovej pošty. Prítomní prerokovali správu 

o výchove a vzdelávaní bez pripomienok. 

K bodu č. 4  Pani riaditeľka informovala prítomných o organizácii školského roka 2016/2017 

a o zmene na poste pedagogického zamestnanca školy, plánovaných aktivitách školy.  

K bodu č.5 V tomto bode bola prerokovaná prevádzka materskej školy odsúhlasená 

zriaďovateľom. Z dôvodu právnych predpisov v čase zastupovania nemôže pedagogický 

zamestnanec pracovať v jeden deň viac ako 9 hodín. Čas prevádzky v triede je upravený podľa 

personálneho obsadenia tak, že umožňuje čiastočné prekrývanie úväzkov učiteľky a riaditeľky 

školy v čase jej dopoludňajšej zmeny počas pobytu vonku. 

K bodu č.6 V tomto bode rada školy prerokovala školský poriadok, ktorý predniesla riaditeľka 

školy Ľudmila Bistová. Rada školy nemala žiadne námietky. 

K bodu č.7 V tomto bode rada školy prerokovala školský vzdelávací program „PRAMIENOK“. 

Riaditeľka školy oboznámila prítomných s obsahovými celkami, cieľmi a poslaním výchovy 

a vzdelávania, zameraním školy a učebnými osnovami. 



K bodu č.8  Predsedníčka RŠ prečítala návrh uznesenia, ktorý prítomní jednomyseľne 

schválili. Uznesenie je súčasťou zápisnice. 

K bodu č.9  

Predsedníčka RŠ poďakovala pani riaditeľke a členom RŠ za konštruktívny prístup 

k rokovaniu.  

 

UZNESENIE  

 

zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 16. 09. 2016. 

 

Rada školy na svojom zasadnutí 

Prerokovala 

1. Správu o výchove a vzdelávaní za školský rok 2015/2016 

2. Školský poriadok 

3. Prevádzku materskej školy 

4. Školský vzdelávací program „Pramienok“ od 1.9.2016 

Schválila 

1. Štatút RŠ. 

2. Plán práce a zasadnutí RŠ na rok 2016/2017 

Berie na vedomie 

Organizáciu školského roka 2016/2017 

Plán aktivít školy v školskom roku 2016/2017 

 

 

 

 

    

V Horných Hámroch 16.9.2016                                  

 

 Zapísala: Ľudmila Bistová, 

                                                                                 

Overila:   Linda Sekulová 

 

 


