Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Malonecpalská
ulica 206/37, Prievidza
Dátum konania: 28.2.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie. Oboznámenie s programom.
2. Predstavenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa. Návrh na voľbu predsedu rady školy.
3. Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2018.
4. Vyhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2018/2019.
5. Kritériá prijímania detí do MŠ.
6. Rôzne.
7. Diskusia.
8. Návrh uznesenia.
9. Záver.
K bodu 1:
Zasadnutie otvorila PaedDr. Maxinová privítaním prítomných členov a riaditeľky školy RNDr. Holíkovej.
Oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
K bodu 2:
PaedDr. Maxinová privítala zástupcov zriaďovateľa. S účinnosťou od 3.12. 2018 boli delegovaní do rady
školy:
JUDr.Ing. Ľuboš Maxina, PhD.
MVDr. Vladimír Petráš
PaedDr. Kvetoslava Ďurčová
Ing. Miroslav Žiak
Z nového štatútu vyplýva, že pri zmene v zložení rady, dôjde k voľbe predsedu, ak o to požiada
nadpolovičná väčšina členov. Na základe hlasovania, o voľbu nového predsedu nemal záujem ani
jeden člen rady. Vo vedení zasadnutia pokračovala PaedDr. Maxinová.
K bodu 3:
PaedDr. Maxinová predniesla výročnú správu činnosti rady školy za kalendárny rok 2018, v ktorej
uviedla hlavné oblasti, ktorými sa rada zaoberala v uvedenom období, uviedla všetky zmeny, ktoré sa
udiali v zložení rady. Znenie výročnej správy je súčasťou zápisnice.
K bodu 4:
Správu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch v ZŠ aj MŠ za 1. polrok predniesla riaditeľka školy.
Uviedla údaje týkajúce sa počtu žiakov, prospechu, správania a dochádzky žiakov v ZŠ. Pri hodnotení
výsledkov za MŠ spomenula okrem aktuálneho stavu v počte detí najmä projekty, do ktorých sa
zapojili vyučujúce s deťmi.
K bodu 5:
V nadväznosti na vyššie uvedené údaje oboznámila riaditeľka školy s kritériami prijímania detí do MŠ.
Sú zverejnené na webovej stránke mesta v časti školstvo.

K bodu 6:
Riaditeľka školy pozvala prítomných na tradičné podujatie Morena 22.3.2019 o 10.00. Začiatok
podujatia bude v priestoroch školy, sprievod sa uberie k necpalskému potoku.
K bodu 7:
PaedDr. Ďurčová: Je možnosť spätnej väzby pre rodičov, či je ešte voľná kapacita v MŠ?
reagovala RNDr. Holíková: tento problém sa rieši s metodičkami odboru školstva, ktoré poskytnú
informácie.
Mgr. Majerský navrhol, aby sa na stránkach mesta uverejňoval prehľad o stave voľných miest v MŠ.
K bodu 8:
PaedDr. Maxinová predniesla návrh na uznesenie v znení:
Rada školy berie na vedomie:
1. Výročnú správu o činnosti rady školy za kalendárny rok 2018.
2. Správu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roka 2018/2019.
3. Informáciu o kritériách prijímania detí do MŠ.
Návrh bol prijatý bez pripomienok.
K bodu 9:
Zasadnutie rady ukončila PaedDr. Maxinová poďakovaním za účasť.

Zapísala: Mgr. Zuzana Olejárová

