
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole, 

  Obrancov mieru 400/51, Rajec, konaného v MŠ dňa 7.4.2016 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní : Marta Pekarová – PN – ospravedlnená  

                      Mgr. Bohdan Jonek – ospravedlnený 

                      Vlasta Lednická - ospravedlnená 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy. 

3. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti Rady školy za rok 2015. 

4. Návrhy na počty prijímaných detí na školský rok 2016/2017. 

5. Informácie o pripravovaných akciách, podujatiach v MŠ do konca školského roka. 

6. Rôzne 

 

Ad 1/ 

Prítomných privítal podpredseda RŠ Mgr. Jozef Dubovec a oboznámil ich s programom.  

Konštatoval, že Rada školy je uznášania schopná, nakoľko bola zúčastnená nadpolovičná 

väčšina  členov Rady školy.    

 

Ad2/  

Podpredseda Rady školy Mgr. Jozef Dubovec predniesol členom Rady školy Štatút Rady 

školy, ktorý členovia obdržali spolu s pozvánkou. K Návrh Štatútu Rady školy neboli 

vznesené žiadne pripomienky. Štatút Rady školy je prílohou zápisnice a bude zverejnený na 

webovom sídle školy. 

 

Uznesenie č. 1/2016 : 

Rada školy  

      1. prerokovala  

          Štatút Rady školy   

 

      2. schvaľuje 

          Štatút Rady školy  

 

za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 

Mgr. Jozef Dubovec, 

Katarína Biela, Ing. Zuzana 

Žideková, Ivana Zbýňovcová 

  

 

Ad 3/ 

Podpredseda Rady školy predniesol prítomným členom RŠ Výročnú správu o činnosti Rady 

školy za rok 2015. Výročná správa je prílohou zápisnice, bude zverejnená na webovom sídle 

školy a odovzdaná zriaďovateľovi. Členovia Rady školy k tomuto bodu programu nemali 

žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 2/2016 : 

Rada školy  

      1. prerokovala  

          Výročnú správu Rady školy za rok 2015  



 

2. schvaľuje   

          Výročnú Správu  Rady školy za rok 2015     

 

za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 

Mgr. Jozef Dubovec, 

Katarína Biela, Ing. Zuzana 

Žideková, Ivana Zbýňovcová 

  

 

 

Ad 4/ 

Prizvaná riaditeľka materskej školy p. Jana Demeterová, predniesla členom Rady školy návrh 

na počet prijímaných detí na školský rok 2016/2017. Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

K tomuto bodu programu neboli vznesené žiadne pripomienky,  

 

Uznesenie č. 3/2016 : 

Rada školy  

      1. prerokovala  

          Návrh na počet prijímaných detí na školský rok 2016/2017 

 

2. berie na vedomie 

          Návrh na počet prijímaných detí na školský rok 2016/2017 

 

za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 

Mgr. Jozef Dubovec, 

Katarína Biela, Ing. Zuzana 

Žideková, Ivana Zbýňovcová 

  

 

Ad 5/ 

Jana Demeterová, riaditeľka materskej školy oboznámila členov rady školy s pripravovanými 

akciami, podujatiami v materskej škole, ktoré sa uskutočnia do konca školského roka. 

Členovia Rady školy k tomuto bodu programu nemali pripomienky. 

 

Uznesenie č. 4/2016 : 

Rada školy  

      1. prerokovala  

          informáciu o pripravovaných akciách, podujatiach v materskej školy, ktoré sa  

          uskutočnia do konca školského roka 

 

2. berie na vedomie 

          informáciu o pripravovaných akciách, podujatiach v materskej školy, ktoré sa  

          uskutočnia do konca školského roka 

 

za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 

Mgr. Jozef Dubovec, 

Katarína Biela, Ing. Zuzana 

Žideková, Ivana Zbýňovcová 

  

 

 

 



Rôzne :  

1. Ing. Zuzana Žideková – či sa neuvažuje o tom, že v budúcnosti by sa v priestoroch  

    materskej školy nevytvorila integrovaná trieda, tak ako v minulosti, a aby sa  vírivka  

    a vaňa, ktoré slúžili v integrovanej triede pre fyzicky postihnuté neponúkali na odpredaj.  

    Na túto otázku odpovedala Ivana Zbýňovcová, že čo sa týka odpredaja hnuteľného  

    majetku, túto otázku musí položiť vedúcej finančného oddelenia, nakoľko nemá informácie  

    o odpredaji.  

 

Na záver predseda RŠ poďakoval prítomným za účasť a o 18.40 hod. ukončil zasadnutie. 

 

 

Zapísal : Mgr. Jozef Dubovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


