
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51,Rajec,
konaného v MŠ dňa 27.6.2017 o 16.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie

2. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu (riaditeľkaMŠ)

3. Rôzne

4. Záver

Ad 1/:

Prítomných privítala predsedkyťía Rady školy -Marta Pekarová, oboznámila ich s programom

rokovania a konštatovala, že Rada školy je uznášania schopná, nakoľko bola zúčastnená nadpolovičná

väčšina členov Rady školy.

Ad 2/:

Riaditeľka materskej školy p. Jana Demeterová oboznámila prítomných so Školským vzdelávacím

programom, konštatovala, že nový školský vzdelávací program je platný od 1.9.2016, pod názvom

" áš detský raj".

Uznesenie č. 5/2016:

Rada Školy

I) berie na vedomie

Školský vzdelávací program "Náš detský raj"

za: 5 proti: O
Mgr. Jozef Dubovec

Katarína Biela, Ing. Zuzana

Žideková, Ivana

ZbYl10vcová, Marta Pekarová

zdržal sa: O

Ad3/: V bode rôznom p. riaditeľka J. Demeterová informovala členov rady školy o dodatku Č. 1

k školskému vzdelávaciemu programu" Náš detský raj", ktorý bol prerokovaný v pedagogickej rade

a je platný od: 1.9.2017. Členovia rady školy ku dodatku č.1 k školskému vzdelávaciemu programu

nemali žiadne pripomienky a prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 5/2016:

Rada školy

1) berie na vedomie

Dodatok č.1 k školskému vzdelávaciemu programu" Náš detský raj"

P. riaditeľka J. Demeterová informovala o výsledkoch zápisu na školský rok 2017/2018



Počet podaných žiadosti: 36

Počet prijatých detí: 27

Počet neprijatých detí: 9

Uznesenie č.S/2016

Rada školy

l) schvaľuje

Informovanie o výsledkoch zápisu na školský rok 2017/2018

za: 5 proti:O

Katarína Biela, ing. Zuzana

Žideková, Ivana

Zbyňovcová,Marta Pekarová
Mgr. Jozef Dubovec

zdržal sa: O

P. riaditeľka J. Demeterová oboznámila členov rady školy o navýšení počtu detí v materských škôl

v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Rajec a je prílohou k zápisnici.

P. ivana Zbyňovcová informovala členov rady školy, že p. riaditeľka J. Demeterová, k 1.9.2017 sa

vzdáva funkcie riaditeľky MŠ a výberové konanie sa uskutoční v auguste.

Ad 4/ : Predseda Rady Školy Marta Pekarová ukončila zasadnutie Rady Školy a poďakovala

prítomným za účasť.
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V Rajci 1.7.2017 zapísala: M. Pekarová


