
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole,  Mudrochova 

930/10, Rajec, konaného v MŠ dňa 29.6.2016 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní : Ing. Peter Pekara – ospravedlnený        

                      Janka Žideková Koledová – ospravedlnená 

                      Mgr. Martina Jarošincová - ospravedlnená                

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Koncepčný zámer rozvoja školy za školský rok 2015/2016 – vyhodnotenie. 

3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienok za školský 

rok 2015/2016. 

4. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu „Hrou poznávame svet“. 

 

Ad 1/ 

Prítomných privítala predsedníčka RŠ p. Stanislava Slotová a oboznámila ich s programom.  

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

väčšina členov Rady školy.    

 

Ad2/  

Riaditeľka materskej školy p. Mária Kamenská oboznámila prítomných členov rady školy 

s Koncepčným zámerom rozvoja školy – vyhodnotenie za školský rok 2015/2016. Tento 

materiál je prílohou zápisnice. Členovia rady školy nemali žiadne pripomienky k tomuto bodu 

programu.  

 

Uznesenie č. 4/2016 : 

Rada školy  

      1. prerokovala  

          Koncepčný zámer rozvoja školy – vyhodnotenie za školský rok 2015/2016   

 

      2. berie na vedomie 

          Koncepčný zámer rozvoja školy – vyhodnotenie za školský rok 2015/2016   

 

za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Lednická, Stanislava 

Slotová, Ivana Zbýňovcová, 

Soňa Pialová 

  

 

Ad 3/ 

Prizvaná riaditeľka materskej školy oboznámila členov rady školy s Vyhodnotením výchovno 

– vzdelávacej činnosti, jej podmienkach za školský rok 2015/2016, k tomuto bodu programu 

členovia rady školy nemali žiadne pripomienky a je prílohou zápisnice.  

 

Uznesenie č. 5/2016 : 

Rada školy  

      1. prerokovala  

          Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkov a podmienok za školský rok  

          2015/2016 

 



 

2. berie na vedomie  

          Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkov a podmienok za školský rok  

          2015/2016 

 

za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Lednická, Stanislava 

Slotová, Ivana Zbýňovcová, 

Soňa Pialová 

  

 

Ad 4/ 

Riaditeľka materskej školy p. Mária Kamenská oboznámila prítomných so Školským 

vzdelávacím programom. Konštatovala, že nový školský vzdelávací program bol prerokovaný 

v pedagogickej rade dňa 28.6.2016 a  bude platný od 1.9.2016. Školský vzdelávací program 

bude k nahliadnutiu v každej triede a zároveň bude zverejnený na webovom sídle mesta 

Rajec. Členovia rady školy ku školskému vzdelávaciemu program nemali žiadne pripomienky 

a prijali nasledovné uznesenie : 

 

Uznesenie č. 6/2016 : 

Rada školy  

1. prerokovala  

Školský vzdelávací program „Hrou poznávame svet“ 

 

      2. berie na vedomie 

          Školský vzdelávací program „Hrou poznávame svet“ 

 

za : 4 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Lednická, Stanislava 

Slotová, Ivana Zbýňovcová, 

Soňa Pialová 

  

 

Ad 5/  

p. Soňa Pialová – konštatovala, že na základe rozhovoru s p. Jankou Koledovou Židekovou 

prosí predsedkyňu rady školy, aby boli zasielané pozvánky na rady školy skôr, nakoľko 

členovia rady školy na dnešné zasadnutie dostali pozvánky len 2 dni pred zasadnutím rady 

školy 

 

p. Soňa Pialová – oboznámila člnov rady školy s akciou školy „Deň otcov“, konštatovala, že 

táto akcia školy bola vydarená, deťom aj rodičom sa akcia páčila, vyzdvihla aktívnu účasť na 

tejto akcii Bc. Zuzany Pekarovej, učiteľky materskej školy. 

 

p. Soňa Pialová -  poďakovala v mene všetkých učiteliek materskej školy Ing. Jánovi 

Rybárikovi, primátorovi Mesta Rajec  za spoluprácu pri umiestňovaní dieťaťa do Špeciálnej 

materskej školy, ktoré bolo žiakom tunajšej materskej školy. 

 

Na záver predsedkyňa RŠ poďakovala prítomným za účasť a o 16.00 hod. ukončila 

zasadnutie. 

 

 

Zapísal : Stanislava Slotová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


