
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole , Obrancov mieru 400/51,Rajec, 

konaného v MŠ dňa 21.9.2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní : Vlasta Lednická – ospravedlnená 

                      Katarína Biela – neospravedlnená    

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za školský rok 

2015/2016 (riaditeľka MŠ) 

3. Koncepčný zámer školy- vyhodnotenie (riaditeľka MŠ) 

4. Prerokovanie školského poriadku na školský rok 2016/2017 (riaditeľka MŠ) 

5. Oboznámenie sa s plánom práce školy (riaditeľka) 

6. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno - 

vzdelávacieho procesu na školský  rok 2016/2017 (riaditeľka MŠ) 

7. Prerokovanie času celodennej prevádzky na školský rok 2016/2017 

8. Prerokovanie plánu spolupráce školy a rodiny  na školský rok 2016/2017 (riaditeľka MŠ) 

9. Interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2016/2017 (krúžková činnosť, cudzie 

jazyky)- vyjadrenie (riaditeľka MŠ) 

10. Oboznámenie sa so ŠkVP 

11. Rôzne 

12. Záver 

Ad 1/: 
Prítomných privítala predseda  Rady školy –Marta Pekarová, oboznámila ich s programom rokovania 

a konštatovala, že Rady školy je uznášania schopná, nakoľko bola zúčastnená nadpolovičná väčšina 

členov RŠ. 

 

Ad 2/: 

Riaditeľka MŠ Jana Demeterová predniesla Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl  za školský rok 2015/2016 

 

Uznesenie č: 6/2016 

Rada Školy 

 1) berie na vedomie Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za   

     školský rok 2015/2016 a odporúča ju na schválenie zriaďovateľovi 

 

 za: 5                             proti: 0                                               zdržal sa: 0 

 

za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Pekarová, , Ing. Zuzana 

Žideková, Mgr. Bohdan Jonek, 

Mgr. Jozef Dubovec, Ivana 

Zbýňovcová 

  

 



Ad 3/:  
Riaditeľka MŠ predniesla prítomným RŠ vyhodnotenie Koncepčného zámeru školy. 

 

Uznesenie č: 7/2016 

Rada Školy 

1) berie na vedomie vyhodnotenie Koncepčného zámeru školy 

 

za: 5                             proti: 0                                                 zdržal sa:0 

 

za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Pekarová, , Ing. Zuzana 

Žideková, Mgr. Bohdan Jonek, 

Mgr. Jozef Dubovec, Ivana 

Zbýňovcová 

  

 

Ad 4/: 
Riaditeľka MŠ predniesla a Rada školy prerokovala Školský poriadok na školský rok 2016/2017. 

 

Uznesenie č: 8/2016 

Rada školy 

1) schvaľuje Školský poriadok na školský rok 2016/2017. 

 

za: 5                               proti: 0                                                zdržal sa: 0 

 

za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Pekarová, , Ing. Zuzana 

Žideková, Mgr. Bohdan Jonek, 

Mgr. Jozef Dubovec, Ivana 

Zbýňovcová 

  

 

Ad 5.,6.,7.,8.,9., 

Prítomní členovia  Rady školy sa oboznámili s Plánom práce školy a Informáciami  o pedagogicko - 

organizačnom a materiálno- technickom  zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu na školský 

rok 2016/2017, prerokovali čas celodennej prevádzky MŠ a Plán spolupráce školy a rodiny na školský 

rok 2016/2017 a oboznámili sa s internými projektmi realizovanými v MŠ na školský rok 2016/2017.  

 

Uznesenie č: 9/2016 

Rada Školy  

1) berie na vedomie: 

1.Plán práce školy,  

2.informácie o pedagogicko - organizačnom a materialno - technickom zabezpečení  

   výchovno- vzdelávacieho procesu na školský rok 2016/2017 

3.čas celodennej prevádzky MŠ na školský rok 2016/2017 

4.plán spolupráce školy a rodiny na školský rok 2016/2017 



5.interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2016/2017 

za: 5                                 proti: 0                                                zdržal sa: 0 

 

za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Pekarová, , Ing. Zuzana 

Žideková, Mgr. Bohdan Jonek, 

Mgr. Jozef Dubovec, Ivana 

Zbýňovcová 

  

 

Ad 10/: 

Riaditeľka MŠ oboznámila prítomných rady školy so ŠkVP ,,Náš detský  raj“, ktorý je vypracovaný  

v súlade so  Štátnym  vzdelávacím programom pre predprirmárne vzdelávanie. Rada školy  ho  vzala 

na vedomie a vyjadrila sa jeho odporúčaním.  

 

Uznesenie  č. 10/2016 

Rada školy 

1) berie na vedomie ŠkVP 

za:5                                 proti:0                                                zdržal sa:0 

 

za : 5 proti : 0 zdržal sa : 0 

Marta Pekarová, , Ing. Zuzana 

Žideková, Mgr. Bohdan Jonek, 

Mgr. Jozef Dubovec, Ivana 

Zbýňovcová 

  

 

Ad11/:  

Riaditeľka školy informovala  o nadviazaní  spolupráce so  súkromnou  Základnou umeleckou    

školou   v Martine pre realizáciu tanečného krúžku   v MŠ.  

 

Ad 12/ : 

Predsedsedkyňa Rady Školy Marta Pekarová ukončila zasadnutie Rady Školy a poďakovala 

prítomným za účasť. 

 

V Rajci  23.9.2016                                                                       zapísala: M. Pekarová 

 


