
Rada školy pri Materskej škole Horné Hámre 156 

 

Zápisnica  zo zasadnutia rady školy 

Termín konania:   31. augusta 2017 

Miesto konania zasadnutia:   Materská škola Horné hámre 156 

Čas: od 15:30 hod. do 16:30 hod. 

Prítomní :    prezenčná listina, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice 

Program:       1. Otvorenie 

                       2. Návrh plánu práce a zasadaní RŠ na rok 2017/2018 

    Organizácia školského roka 2017/2018 

4. Prevádzka materskej školy 

5. Správa o výchove a vzdelávaní, jej výsledkoch a podmienkach       

za školský rok 2016/2017 

6. Školský vzdelávací program Celým rokom krok za krokom ... 

7. Voľba predsedu RŠ 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 

Člen Rady školy, pani Margita Majsniarová privítala prítomných na zasadnutí RŠ. 

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 program tohto zasadnutia. 

K bodu č. 2   

Predsedníčka RŠ navrhla pán práce a zasadaní v školskom roku 2017/2018. 

Pani riaditeľka informovala prítomných o organizácii školského roka 2017/2018 a 

o zmene na poste pedagogického zamestnanca školy 

K bodu č. 3 

V tomto bode bola prerokovaná prevádzka materskej školy odsúhlasená 

zriaďovateľom. Riaditeľka školy zdôvodnila, že podľa 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 úväzku učiteľky a riaditeľky školy v čase jej 

dopoludňajšej zmeny počas pobytu vonku. 

K bodu č. 4  

RŠ si vypočula Správu o výchove a vzdelávaní, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok: 2016/2017, ktorú predniesla riaditeľka školy Ľudmila Bistová.                                                                                                                     

Prednesenú správu o výchove a vzdelávaní za rok zobrala RŠ na vedomie bez 



pripomienok a zároveň ju odporúčala zriaďovateľovi Materskej školy  na 

schválenie. 

K bodu č. 5  

 V tomto bode rada školy prerokovala školský vzdelávací program 

„Celým rokom krok za krokom ...“ Riaditeľka školy oboznámila prítomných 

s obsahovými celkami, cieľmi a poslaním výchovy a vzdelávania, zameraním 

školy a učebnými osnovami. 

K bodu č. 6  

Riaditeľka školy informovala prítomných členov RŠ o ukončení 

pracovného pomeru pedagogického zamestnanca Adriany Fárekovej ku dňu 

30.6.2017 – predseda RŠ. Z tohto dôvodu požiadala o novú voľbu predsedu RŠ. 

K bodu č. 7 

Predsedníčka RŠ poďakovala pani riaditeľke a členom RŠ za 

konštruktívny prístup k rokovaniu. Zároveň skonštatovala, že najbližšie 

zasadnutie RŠ sa uskutoční podľa potreby a jednotliví členovia RŠ naň budú 

pozvaní e-mailovou poštou. Zasadnutie Rady školy ukončila jej predsedníčka 

návrhom uznesenia, ktoré členovia RŠ jednohlasne schválili v nasledujúcom 

znení. 

 

UZNESENIE  

zo zasadnutia Rady školy pri MŠ v Horných Hámroch, zo dňa 31. 08. 2017. 

 

a) Zasadnutie rady školy prerokovalo prevádzku materskej školy. 

b) Rada školy berie na vedomie Správu o výchove vzdelávaní, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2016/2017 bez pripomienok a odporúča ju 

zriaďovateľovi na schválenie. 

c) Zasadnutie rady školy prerokovalo školský vzdelávací program „Celým rokom 

krok za krokom ...“ bez pripomienok. 

d) Zasadnutie rady školy jednohlasne zvolilo za predsedu RŠ pani Margitu 

Majsniarovú 

    

V Horných Hámroch 31.8.2017                                   

                                                                               Zapísala:   ................................ 

                                                                                                     Linda Sekulová 

                                                                                 

                                                                                Overil: ..................................... 

                                                                                                 predseda rady školy 



Prezenčná listina zo zasadnutia RŠ dňa 31.8.2017 

 

 

 

Meno a priezvisko funkcia v Rade školy podpis 

   

Ing. Linda Sekulová člen  

Margita Majsniarová člen  

Ing. Michal Lipjansky člen  

Vladimír Búri člen  

 


