Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole, Mudrochova
930/10, Rajec, konaného v MŠ dňa 26.9.2016
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Janka Žideková Koledová – ospravedlnená
Stanislava Slotová - ospravedlnená
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Prerokovanie a schválenie školského poriadku na školský rok 2016/2017
Oboznámenie sa s plánom práce školy – návrhy zo strany rodičov na školský rok 2016/2017
Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2015/2016
Koncepčný zámer rozvoja školy – vyhodnotenie
Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno
– vzdelávacieho procesu na školský rok 2016/2017
8. Prerokovanie času celodennej prevádzky na školský rok 2016/2017
9. Interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2016/2017 (krúžková činnosť, cudzie
jazyky)
10. Rôzne
Ad 1/
Prítomných privítala podpredsedníčka RŠ Mgr. Martina Jarošincová a oboznámila ich s programom.
Konštatovala, že Rada školy je uznášania schopná, nakoľko bola zúčastnená nadpolovičná väčšina
členov Rady školy.
Ad 2/
Školský poriadok na školský rok 2016/2017 bol prerokovaný v pedagogickej a členovia Rady školy
boli s ním oboznámení riaditeľkou MŠ. Konštatovala, že školský poriadok na školský rok 2016/2017
je účinný od 2.9.2016. Školský poriadok bude zverejnený na webovom sídle školy a v budove školy.
K tomuto bodu programu neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany členov Rady školy.
Rada školy
1. berie na vedomie školský poriadok na školský rok 2016/2017
za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pialová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

Ad 3/
Členovia Rady škola boli oboznámení zo strany riaditeľky ZMŠ s plánom práce školy na školský rok
2016/2017. K tomuto bodu programu neboli vznesené žiadne pripomienky členov Rady školy.
Uznesenie č. 7/2016

Rada školy
1. berie na vedomie plán práce školy na školský rok 2016/2017
za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pialová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

Ad 4/
V tomto bode programu informovala členov Rady školy riaditeľka MŠ o školskom vzdelávacom
programe. Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu v riaditeľni MŠ. Členovia Rady školy nemali
žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 8/2016
Rada školy
1. berie na vedomie školský vzdelávací program
za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pialová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

Ad 5/
Riaditeľka MŠ predniesla prítomným členom Rady školy Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016. Správa je prílohou zápisnice a bude
zverejnená na webovom sídle školy a v priestoroch školy. Členovia Rady školy k tejto správe nemali
žiadne pripomienky a správu odporúčajú zriaďovateľovi na schválenie.
Členka Rady školy p. Soňa Pialová odišla o 17.17 hod.
Uznesenie č. 9/2016
Rada školy
1. schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2015/2016 a odporúča ju na schválenie zriaďovateľovi.
za : 5
Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pialová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

proti : 0

zdržal sa : 0

Ad 6/
Mária Kamenská, riaditeľka MŠ predniesola prítomným členom správu týkajúcu sa vyhodnotenia
koncepčného zámeru rozvoja školy. K tomuto bodu programu zo strany členov Rady školy neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 10/2016
Rada školy
1. berie na vedomie správu týkajúcu sa vyhodnotenia koncepčného zámeru rozvoja školy
za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pailová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

Ad 7/
Členom Rady školy bola zo strany riaditeľky MŠ prednesená informácia o pedagogicko –
organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na školský
rok 2016/2017, zo strany členov Rady školy neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 11/2016
Rada školy
1. berie na vedomie informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom
zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na školský rok 2016/2017.
za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pialová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

Ad 8/
Riaditeľka MŠ informovala členov Rady školy, že na plenárnom ZRŠ bol prerokovaný čas celodennej
prevádzky v školskom roku 2016/2017. Prevádzka MŠ bude otvorená v čase 06.00 – 16.00 hod.
K času celodennej prevádzky nemali členovia Rady školy žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 12/2016
Rada školy
1. berie čas celodennej prevádzky na školský rok 2016/2017 (06.00 – 16.00 hod.)
za : 5
Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pailová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

proti : 0

zdržal sa : 0

Ad 9/
Riaditeľka MŠ informovala členov Rady školy o plánovaných interných projektoch na školský rok
2016/2017 – krúžková činnosť, cudzie jazyky. Konštatovala, že v MŠ bude krúžok výtvarný,
vyučovať sa bude anglický jazyk a náboženstvo.
Uznesenie č. 13/2016
Rada školy
1. berie na vedomie informáciu o školy o plánovaných interných projektoch na školský rok
2014/2015
za : 5

proti : 0

zdržal sa : 0

Mgr. Martina Jarošincová, Soňa
Pialová, Ing. Peter Pekara,
Marta Lednická, Ivana
Zbýňovcová

Ad 10/
p. Soňa Pialová – odvoz betónových kvetináčov z areálu školy
- odstránenie mreže na pergole z dôvodu bezpečnosti detí
- odstránila kovová rohož, ktorá sa nachádza pred vstupnými dverami pavilónu
- výmena piesku v pieskoviskách
Ivana Zbýňovcová – konštatovala, že všetky tieto pripomienky treba písomne doručiť na MsÚ Rajec
prostredníctvom riaditeľky školy
Ing. Peter Pekara – konštatoval, že v niektorých triedach sa nachádzajú ešte „gamatky“, v prípade,
že by sa odstránili z tried, v triedach by bolo viac miesta
- výrub stromov v areáli MŠ – treba riešiť na obidvoch MŠ, nakoľko korene
stromov poškodzujú chodníky, múry, tento problém prednesie na komisii
výstavby a životného prostredia, zrealizuje sa miestna obhliadka
p. Mária Kamenská – odpovedala, že na odstránenie „gamatiek“ sa už pýtala, ale zo strany
zamestnanca MsÚ jej bolo povedané, že „gamatky“ sú v triedach ako záložný
zdroj v prípade výpadku kúrenia v MŠ
Na záver podpredsedkyňa RŠ poďakoval prítomným za účasť a o 17.40 hod. ukončila zasadnutie.
Zapísala : Mgr. Martina Jarošincová

