Materská škola, Fándlyho 2, 903 01 Senec
ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia
Rady školy pri Materskej škole, Fándlyho 2, Senec
Miesto konania: Materská škola, Fándlyho 2, Senec
Dátum konania: 21.09.2021 o 17:00
Prítomní členovia: Slávka Feketeová, MBA, Bc. Margita Baligová, Mgr. Anna Milošovičová, Mgr.
Alena Predáčová, Dominika Valachová, Monika Škovránková, Alžbeta Spuchľáková, Ing. Ján Pullman
Neprítomní členovia: Silvia Kubovicsová, Ing. Juraj Gubáni
Prítomní hostia: Mgr. Marie Leginusová, riaditeľka MŠ

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za školský rok
2020/2021
4. Každoročné vyhodnotenie koncepčného zámeru školy rozpracovaného na roky 2020-2023
5. Návrh Školského poriadku
6. Predloženie a vyjadrenie sa k rozpočtu
7. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu za šk. rok 2021/2022
8. Informácie o krúžkovej činnosti
9. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
10. Rôzne, prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia
11. Záver

Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda rady školy Ing. Ján Pullman privítal prítomných členov rady a pani riaditeľku na
zasadnutí rady školy a oboznámil členov o tom, že zriaďovateľom delegovaná členka rady
školy Mgr. Miriam Krúpová sa vzdala členstva. Zriaďovateľ bol o tejto skutočnosti
informovaný.

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sa plnia. Zápisnica s posledného zasadnutia RŠ
bola zverejnená na stránke školy. Predseda upozornil, že zverejnená zápisnica sa líši oproti
tej, ktorú členovia dostali na schválenie, a to v časti o počte poredškolákov, ktorí pokračujú
v povinnom predprimárnom vzdelávaní.

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
za školský rok 2020/2021

Pani riaditeľka odprezentovala Správu za minulý školský rok. Správa bola vypracovaná už
podľa novej vyhlášky MŠVVaŠ č. 435/2020 Z.z. Prehľadne a vyčerpávajúcu zachytáva
priebeh minulého školského roka, poznačeného Covid-19 obmedzeniami. Problémy su viacmenej stále rovnaké, ide hlavne o potrebu zapojenia zákonných zástupcov do procesu
riešenia problémov ich detí, zvyšujúca sa administratíva, obmedzený rozpočet a obmedzený
objem financí na ďalší rozvoj MŠ.
Z prezentovaných výsledkov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je vidno, že MŠ sa drží
svojho výchovno-vzdelávacieho programu, snaží sa problémy a negatíva aktívne riešiť
a navrhovať opatrenia.
Členovia rady školy ocenili rozsah a obsah Správy o výchovno-vzdelávace činnosti.
Diskusia sa viedla hlavne o riešení malých problémov, napr. stále nevyriešené internetové
pripojenie a nedostatok financií.
Uznesenie 9/2021: Rada školy odporúča zriaďovateľovi Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za školský rok 2020/2021 schváliť.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. Každoročné vyhodnotenie koncepčného zámeru školy rozpracovaného na
roky 2020-2023
Pani riaditeľka predstavila vyhodnotenie koncepčného zámeru. Mnohé ovplyvnila
pandémeia Covid-19 a nasledujúce obmedzenia. Mnohé aktivity s ďeťmi sa nemohli
uskutočniť, objem financií sa zmenšil, spolupráca so zriaďovateľom sa zhoršila. Napriek
tomu sa darí plniť ciele, ktoré majú za cieľ zlepšiť vnútorné procesy a kontrolu, rozvíjať
profesijné vzdelávanie a zabezpečiť logopedické poradenstvo (v spolupráci s TENENET o.z.).
Uznesenie 10/2021: Rada školy berie predložené vyhodnotenie koncepčného zámeru na
vedomie.
Rada školy vyjadrila všeobecný súhlas s uznesením.

5. Návrh Školského poriadku
Pani riaditeľka informovala členov rady školy o novom Školskom poriadku, ktorý reflektuje
legislatívne zmeny na úrovni školského zákona a súvisiacich vyhlášok, ako aj zmeny VZN
mesta Senec o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
Prebehla krátka diskusia.
Uznesenie 11/2021: Rada školy v súlade s § 153, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. návrh
Školského poriadku prerokovala a odporúča riaditeľke Školský poriadok vydať.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. Predloženie a vyjadrenie sa k rozpočtu

Pani riaditeľka informovala radu o návrhu zmeny rozpočtu na rok 2021, v ktorom sa musia
urobiť úpravy vzhľadom k menšiemu objemu finančných prostriedkov. Zároveň predstavila
návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý zašle zriaďovateľovi na schválenie. Aj tento návrh počíta
s výrazne nižším objemom finančných prostriedkov, ktoré môžu spôsobiť obmedzenie
a zastavenie niektorých potrebných opráv a investícií do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Prebehla diskusia, rada súhlasí, že šetriť sa musí, ale musí sa šetriť na správnom mieste a po
dôkladnej analýze dopadov na výchovno-vzdelávací proces, investície, obnovu a opravy a na
personálne zabezpečenie prevádzky MŠ. Rizikom budúceho roku sú hlavne zvyšujúce sa
ceny energií.
MŠ je jediná v meste, ktorá má elokované pracoviská a jedno dokonca v inej obci. Sú tu
prirodzene vyššie prevádzkové náklady a aj nároky na investície.
Uznesenie 12/2021: Rada školy súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2022 a žiada
zriaďovateľa o finančné vykrytie rozpočtu tak, ako je navrhnutý. Návrh zmeny rozpočtu na
rok 2021 berie na vedomie.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. rok 2021/2022

Pani riaditeľka informovala radu – podarilo sa nájsť a zamestnať asistentku učiteľky a na
miesto učiteľky bola prijatá učiteľka na dôchodku. Na trhu práce nie je dobrá situácia, je
stále ťažšie nájsť nových zamestnancov.
V tomto školskom roku by sa mali vymaľovať spoločné priestory a vyriešiť problémy
s internetom.
Uznesenie 13/2021: Rada školy berie informáciu o pedagogicko-organizačnom a
materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. rok 2021/2022
na vedomie.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. Informácie o krúžkovej činnosti

Pani riaditeľka informovala radu, že je plne obnovená krúžková činnosť, napríklad anglický
jazyk, pohybový krúžok, výtvarno-keramický.
Uznesenie 14/2021: Rada školy berie informáciu o krúžkovej činnosti na vedomie.

Hlasovanie:
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy
Pani riaditeľka informovala radu o projektoch a aktivitách. Pokračuje sa v projektoch Zelená
škola, Školské ovocie, Školské mlieko. Takisto sa obnovuje aj projekt predplaveckej prípravy,
vzhľadom na väčší počet predškolákov, bude rozdelený na 2 skupiny.
Bolo poukázané, že v súčasnosti je vyhlásených citeľne menej výziev na nové projekty a
granty.
Uznesenie 15/2021: Rada školy berie informáciu o prebiehajúcich aktivitách a projektoch
školy na vedomie.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10.Rôzne, prerokovanie aktuálnych problémov, diskusia
Prebehla krátka diskusia:
- Sauna – áno bude, v jeden deň len jedna trieda.
- Rodičovské schôdzky – prebehli ešte za pekného počasia v exteriéri MŠ.

11.Záver
Na záver sa predseda rady školy poďakoval prítomným členom rady a hosťom za účasť
a konštruktívnu diskusiu k jednotlivým bodom. Zasadnutie sa o 18:30 skončilo.
V Senci dňa 23.09.2021

Predseda RŠ: Ing. Ján Pullman

podpis: ______________________________

Zápisnicu overila: Mgr. Alena Predáčová podpis: ______________________________

