
Zápisnica zo zasadnutia rady školy 

 

Termín konania: 17. 2. 2017 

Čas: 15,30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 4 členovia a 1 hosť. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zloženie rady školy 

3. Podklady riaditeľky školy Rade školy na písomné vyjadrenie v súlade so zákonom: 

a) Návrh na počet prijímaných detí v školskom roku 2017/2018 

b) Podmienky prijímania detí 

c) Hospodárske a materiálne podmienky školy 

4. Rôzne, diskusia 

5. Návrh uznesenia 

6. Záver 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka RŠ A. Fáreková. 

2. Predsedníčka RŠ informovala Radu školy o podkladoch riaditeľky školy na vyjadrenie: 

O návrhu na počet prijímaných detí v školskom roku 2017/2018 

Podmienkach prijímania detí 

Hospodárskych a materiálnych podmienkach školy 

3. Riaditeľka školy informovala prítomných nasledovne: 

a) Pre rok 2017/2018 máme dostatočne voľný počet miest a vieme uspokojiť záujem 

rodičov. 

b) Zápis je stanovený od 30. apríla 2017 do 31. mája 2017. Podmienky prijatia – do 

naplnenia kapacity materskej školy. 

c) O pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovy 

a vzdelávania v školskom roku 2016/2017 

Postupne podľa uvoľňovania zdrojov od zriaďovateľa sa nakupujú didaktické pomôcky, na 

podlahu v herni bola položená laminátová podlaha, zakúpené nové ležadlá z bukového 

dreva. Z príspevku rodičov ostatné pomôcky na vzdelávanie hlavne pre oblasť Umenie 

a kultúra, Zdravie a pohyb.  



Naďalej ostáva nedoriešená rekonštrukcia podláh v jedálni školy, v kuchyni ŠJ, v šatni detí, 

umyvárni a toaletách. Podlaha má rôzne výšky a nerovnosti. Naďalej zostáva akútna 

výmena posteľných prikrývok a vankúšov, posteľnej bielizne, uterákov, nábytok do šatne 

detí, detských stoličiek. Zo stoličiek sa odlamuje dyha, nohy sú nedostatočne pevné, výška 

nezodpovedá požiadavkám na veľkosť detí. Malé deti zo stoličiek padajú a veľké deti sa pri 

stoloch hrbia. Nevyhovujúce je zariadenie herne – opotrebovaný nábytok – odlupovanie, 

farba lepí, aj zariadenie školského dvora bez možnosti aktívneho vyžitia detí – chýbajúce 

sedenie, drevená ohrada pieskoviska, zábavné prvky.  Chýbajú detské odrážadlá a bezpečné 

hojdačky. 

4. V diskusii riaditeľka školy upozornila na poukázania 2% z dane pre materskú školu, 

z ktorých nakupujeme náradie a náčinie do telocvične.  

5. Predsedníčka RŠ predniesla návrh na uznesenie z rokovania RŠ. Návrh uznesenia bol 

prítomnými schválený. Uznesenie je súčasťou zápisnice. 

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

 

Uznesenie 17.2.2017 

zo zasadnutia rady školy, konaného dňa 17. februára 2017 

Rada školy na svojom zasadnutí 

Prerokovala: 

1. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovy a vzdelávania v školskom roku 2016/2017 

Berie na vedomie: 

1. Informácie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2017/2018 

2. Informácie o potrebe rekonštrukcie interiéru školy s modernejšími a bezpečnejšími 

prvkami. 

                                                                                                       zapísala: Adriana Fáreková 

 

 

V Horných Hámroch, 17.2.2017                            Adriana Fáreková, predsedníčka Rady školy 


