
Rada škola pri Materskej škole Horné Hámre 156 

 

Zápisnica  zo zasadnutia rady školy 

 

Termín konania:   31. augusta 2018 

Miesto konania zasadnutia:   Materská škola Horné Hámre 156 

Čas: od 15:30 hod. do 17:00 hod. 

Prítomní :    podľa prezenčnej listiny 

Program:       1. Otvorenie 

2. Návrh plánu práce a zasadaní RŠ na rok 2018/2019 

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

za školský rok 2017/2018 

4. Plán aktivít školy na školský rok 2018/2019 

5. Koncepčný zámer rozvoja školy 2018 - 2020 

6. Rôzne, diskusia 

7. Návrh uznesenia 

8. Záver 

1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka RŠ M. Majsniarová 

Privítali prítomných na zasadnutí RŠ. Nakoľko na zasadnutí boli prítomní štyria 

členovia RŠ z piatich t. j. nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, bola RŠ 

uznaná za uznášania schopnú. Súčasťou pozvánky bol aj program tohto 

zasadnutia. 

2. Predsedníčka RŠ oboznámila prítomných s návrhom plánu práce a zasadnutí 

RŠ na rok 2018/2019. Prítomní ho prerokovali, dohodli sa na termínoch 

a programe zasadnutí. Jednomyseľne návrhy schválili. Schválené návrhy 

a pozvánky budú bude zasielať predsedníčka mailovou poštou. 

3. So správou o výchove a vzdelávaní, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok: 2017/2018, ktorú predniesla riaditeľka školy Ľudmila Bistová. RŠ vyslovila 

podporu činnosti riaditeľke školy a pedagogickému zboru MŠ na úseku výchovy 

a vzdelávania i riadiacej činnosti. Prednesenú správu o výchove a vzdelávaní za 

rok 2017/2018 prerokovala bez pripomienok a zároveň ju odporúčala 

zriaďovateľovi Materskej školy  na schválenie. 

4. S aktivitami školy sa prítomní oboznámili počas rokovania. Niektoré informácie 

doplnila p. riaditeľka. Pripomenula prítomným, že nastávajúci školský rok je 

venovaný podpore rozvíjania pohybových schopností a zručností detí, rozvíjaniu 

grafomotorických zručností v spolupráci s rodinou, uplatňovaniu bádateľského 

prístup, zaraďovaniu experimentov a vytváraniu príležitostí na získavanie 



reálnych skúseností. Upozornila na najobľúbenejšie akcie – Vianočný punč, 

Meduškine krídla, Rozprávkové vretienko, Detskú športovú olympiádu a Júnový 

piknik. 

5. Riaditeľka školy oboznámila prítomných členov RŠ o Koncepčnom zámere 

rozvoja školy na dva roky. 

6. Predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za konštruktívny prístup k rokovaniu 

a pani riaditeľke za predložené materiály. Informovala členov RŠ o doplňujúcich 

voľbách do školskej rady. Poďakovala pani L. Sekulovej za prácu v školskej 

rade, jej členstvo končí z dôvodu nástupu dieťaťa na primárne vzdelávanie od 

1.9.2018.  Zároveň skonštatovala, že najbližšie zasadnutie RŠ bude vo februári 

2019 a jednotliví členovia RŠ naň budú pozvaní e-mailovou poštou.  

7. 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 31. 08. 2018. 

 

Rada školy na svojom zasadnutí prerokovala: 

1. Správu o výchove vzdelávaní, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2017/2018 bez pripomienok a odporúča ju zriaďovateľovi na schválenie. 

Berie na vedomie: 

1. Plán aktivít na školský rok 2018/2019 

2. Koncepčný zámer rozvoja školy 2018 - 2020 

Schválila: 

1. Plán práce a plán zasadnutí na školský rok 2018/2019. 

 

 

 

    

V Horných Hámroch 31.8.2018          

 

                          

                                                              Margita Majsniarová, predseda rady školy 

 

 

 

 


