
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole,   

Mudrochova 930/10, Rajec, konaného v MŠ dňa 13.4.2016 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní : Ing. Peter Pekara – ospravedlnený                       

 

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. Rôzne 

 

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/  

Predsedníčka Rady školy p. Stanislava Slotová 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 : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Lednická, Stanislava 

Slotová, Mgr. Martina 

Jarošincová, Jana Koledová 

Žideková, Ivana Zbýňovcová 

  

 

Ad 3/ 

Predsedníčka Rady školy predniesla 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 

Marta Lednická, Stanislava 

Slotová, Mgr. Martina 

Jarošincová, Jana Koledová 

Žideková, Ivana Zbýňovcová 

  



 

 

Ad 4/ 

Prizvaná riaditeľka materskej školy p. Mária Kamenská, 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 

Marta Lednická, Stanislava 

Slotová, Mgr. Martina 

Jarošincová, Jana Koledová 

Žideková, Ivana Zbýňovcová 

  

 

Rôzne :  

Jana Koledová Žideková – sa pýtala kto oslovil pedagogické zamestnankyne pred voľbami  do Rady školy 

a ako bolo z ich strany odpovedané, prečo nesúhlasili s kandidatúrou členstva v Rade školy a či by nebolo 

možné v prípade záujmu pedagogických zamestnankýň vykonať voľby do Rady školy za pedagogických 

zamestnancov. 

 

Mária Kamenská – odpovedala, že pred voľbami oslovila každú jednu zamestnankyňu a oboznámila ich 

s voľbami do Rady školy, všetky zamestnankyne odmietli kandidovať vo voľbách Rady školy za 

pedagogických zamestnancov, na otázku prečo odmietajú kandidatúru, bolo zo strany niektorých zamestnankýň 

odpovedané, že oni už v minulosti v Rade školy boli a nech si túto funkciu člena v Rade školy vyskúšajú aj iné 

zamestnankyne. 

 

Ivana Zbýňovcová – konštatovala, že v deň volieb členov Rady školy za nepedagogických zamestnancov sa 

osobne rozprávala s 3 pedagogickými zamestnankyňami, ktoré boli určené ako volebná komisia pre 

nepedagogických zamestnancov prečo nesúhlasia s kandidatúrou v Rade školy, vysvetlila im aké práva 

a povinnosti majú  členovia  Rady školy. Zo strany pedagogických zamestnankýň bolo konštatované, že ešte 

v ten deň prehodnotia možnosť kandidatúry v Rade školy a svoje rozhodnutie oznámia. Aj napriek tomuto 

rozhovoru pedagogické zamestnankyne svoje rozhodnutie nezmenili.  

Konštatovala, že nevidí problém zo strany zriaďovateľa, aby v prípade záujmu pedagogických zamestnankýň 

boli vykonané voľby do Rady školy za pedagogických zamestnancov. 

Jana Koledová Žideková – navrhla, aby riaditeľka MŠ ešte raz oslovila všetky pedagogické zamestnankyne 

o možnosti volieb do Rady školy za pedagogických zamestnancov v prípade súhlasu a stanovisko oznámila 

zriaďovateľovi. 

   

Na záver predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a o 17.00 hod. ukončila zasadnutie. 

 

 

Zapísal : Stanislava Slotová 


