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Pozývam Vás na zasa

pracovísk v Modre, ktor

dňa 16.11.2009 o

Program: 

1. uvítanie 
2. predstavenie nové
3. aktualizácia požia
4. pripomienky pre

vzdelávacej činno
5. pripomienky pre

a vzdelávania det
6. návrh opatrení n

a Radou Školy 
7. návrh opatrení na
8. diskusia 
9. návrhy, pripomien
10. uznesenie 
11. záver 

 

S pozdravom 

 

 

 

Dňa 02.11.2009   
     

��������	
���

P O Z V Á N K A 

sadnutie Rady Školy SNP 14 a je

ré sa uskutoční 

 o 17:00 v zasadačke MŠ SNP 14 v

vého predsedu rady školy 
iadaviek jednotlivých EP na Radu Šk
redsedu Rady Školy k správe
osti MŠ SNP 14 a jej EP 
redsedu Rady Školy k hodnote
tí MŠ 
na zlepšenie vzájomnej spoluprá

a zlepšenie spolupráce medzi škôlka

nky, rôzne 

     Ing. Jo
        predse

jej elokovaných 

 v Modre 

koly 
e o výchovno-

teniu výchovy 

ráce medzi EP 

kami a rodičmi 

ozef Steinhübl 
seda Rady Školy 
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Dodatočné otázky nového predsedu Rady Školy na ktoré si treba pripraviť 
odpovede k 16.11.2009 (zasadnutie RŠ pri MŠ SNP 14 a jej EP) 

�

1. Princíp fungovania spolupráce medzi MŠ SNP 14 a jej EP (EP Kalinčiakova, 
EP Partizánska, EP Sládkovičova) v oblasti 

• materiálneho zabezpečenia (učebné pomôcky a ich nákup 
centralizovaný alebo v samostatnej réžii každého EP) 

• zabezpečenia údržby škôlky (oprava porúch, nahlasovanie havarijných 
stavov, úprava vonkajších plôch škôlky, ...) 

• spôsob odovzdania, spracovania a vyhodnotenia požiadaviek EP 
adresovaných na MŠ SNP 14 

• spôsob archivácie požiadaviek EP adresovaných na MŠ SNP 14 
 

2. Princíp fungovania spolupráce medzi MŠ SNP, EP a mestom Modra v oblasti 
• software-ového zabezpečenia počítačov 
• aktualizácie internetovej stránky MŠ 
• zabezpečovania pravidelnej údržby počítačov 
• archivácii dokumentov vytvorených MŠ 
• „plánovaného“ internetového pripojenia každého EP 
• názvov emailových adries, názvu internetovej stránky 

 
3. Bližší opis fungovania podnikateľskej činnosti MŠ. Vyhodnotenie úspešnosti. 
4. Spôsob výberu pedagogických zamestnancov z jednotlivých EP pri plnení 

kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (41/1996 Z.z., 
317/2009 Z.z.). Aký postoj má k tomu mesto Modra (schválenie zaradenia 
pedagogického zamestnanca napr. s titulom Bc. do vyššej platobnej triedy). 

5. Čiastkové vyhodnotenie projektov, do ktorých je škola zapojená od 
najúspešnejších 

6. Výsledok projektu „Centrálna jedáleň“ v súvislosti s MŠ 
7. Najdôležitejšie príčiny malého záujmu rodičov o fungovanie MŠ SNP 14. Aké 

opatrenia boli prijaté na zvýšenie záujmu. 
8. Aké boli vykonané nápravné opatrenia pri zistenom nedostatku na MŠ EP 

Kalinčiakova 11 (rezervy sú stále v učení hrou a zážitkovom učení - viď správa 
o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2007/2008), nakoľko v správe za rok 
2008/2009 neexistuje pri MŠ EP Kalinčiakova 11 žiadny nedostatok. 

9. Bol niekedy na internetovej stránke MŠ zverejnený postup prijímania nových 
detí do MŠ (podľa akého kľúča sú deti „uprednostňované“). 

10. Bol niekedy na internetovej stránke MŠ zverejnený zoznam novoprijatých 
detí? 

11. Prečo nie je na internete zverejnená celá správa o výchovno – vzdelávacej 
činnosti za roky 2007/2008 a 2008/2009? 
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12. Bližšie informácie o p
inšpekciou 

• kedy bola vyk
• aké boli zisten
• aké sa vykona

 
13. Plán činností a zasad

(otázka adresovaná č

 
 
 
 
V Modre dňa 02.11.2009   
     

posledných vykonaných inšpekciách štátn

konaná a v ktorom EP 
nia inšpekcie 

nali nápravné opatrenia v prípade zistenýc

adnutí RŠ z roku 2008, výročná správa RŠ
 členom RŠ, ktorí boli aj v tomto období č

    vypracoval: Ing
      p

�������������

tnou školskou 

ch nedostatkov 

Š z roku 2008 
 členmi RŠ) 

ng. Steinhübl Jozef 
redseda Rady Školy 

�


