
Zápisnica  zo zasadnutia rady školy 

 

Termín konania:   1. októbra 2018 

Miesto konania zasadnutia:   Materská škola Horné Hámre 156 

Čas: od 15:30 hod. do 17:00 hod. 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny + 1 hosť 

Program:        

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesenia 

3. Hodnotenie činnosti RŠ v šk. roku 2017/2018  

4. Doplňujúce voľby člena Rady školy - zástupca rodičov detí materskej školy 

5. Rôzne, diskusia  

6. Návrh uznesenia  

7. Záver 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka RŠ M. Majsniarová. Nakoľko na zasadnutí 

boli prítomní traja členovia RŠ z piatich t. j. nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, 

bola RŠ uznaná za uznášania schopnú. Súčasťou pozvánky bol aj program tohto 

zasadnutia. Prítomní jednomyseľne schválili navrhnutý program rokovania. 

2. Predsedníčka RŠ urobila kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 

3. Predsedníčka RŠ oboznámila prítomných s hodnotením činnosti rady školy za 

obdobie školského roku 2017/2018. V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi 

voľbami sa poďakovala za spoluprácu členom, ktorí v RŠ zastupovali 

zriaďovateľa. 

Činnosť RŠ v školskom roku 2017/2018 stručne zhodnotila jej predsedníčka. 

Podľa plánu práce sa RŠ mala stretnúť tri krát. Uskutočnili sa 3 zasadnutia: 

32.8.2018; 23.2.2018;31.8.2017. Všetky body v schválenom pláne boli splnené. 

Závery z jednotlivých rokovaní sú spracované v zápisniciach i uzneseniach. 

V závere svojho hodnotenia poďakovala predsedníčka všetkým prítomným za 

spoluprácu a aktívnu účasť na stretnutiach. 

4. Riaditeľka školy 

Oboznámila prítomných s výzvou zriaďovateľa na doplňujúcu voľbu jedného 

zástupcu rodičov detí Materskej školy Horné Hámre 156, ktoré sú vedené 



v databáze detí v deň konania volieb za člena rady školy pri Materskej škole 

Horné Hámre 156 a Volebným poriadkom pre doplňujúce voľby. Termín do 

15.októbra 2018. 

5. Prítomní jednomyseľne schválil návrh uznesenia. Uznesenie je súčas´tou 

zápisnice. 

6. Predsedníčka rady školy prečítala návrh uznesenia, ktorý prítomní 

jednomyseľne schválili. Uznesenie je súčasťou zápisnice. 

8. Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za aktívnu účasť na rokovaní RŠ.  

 

UZNESENIE zo zasadnutia Rady školy konaného dňa 1. 10. 2018. 

 

Berie na vedomie: 

1. Hodnotenie činnosti RŠ v školskom roku 2017/2018 

2. Výzvu zriaďovateľa na uskutočnenie doplňujúcich volieb jedného zástupcu 

rodičov detí Materskej školy za člena RŠ vzhľadom na ukončenie dochádzky 

dieťaťa do materskej školy. 

Ukladá: 

1. Predsedníčke RŠ písomne oznámiť Obci Horné Hámre 45 aktuálne zloženie 

Rady školy pri Materskej škole Horné Hámre 156 od 15.10.2018. 

 

    

V Horných Hámroch 1.10.2018          

 

                          

                                                             Zapísala:  

 Margita Majsniarová, predseda rady školy 


