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Prítomní: 

1. Antónia Patáková 

2. Petra Václavíková 

3. Oľga Šebová  

4. Jozef Steinhübl 

5. Anna Adamová 

6. Pavlíková Renata 

7. JUDr. Zoňová Viera, PhD. 

Neprítomní: 

1. JUDr. Jaroslav Matovič – ospravedlnený 

2. Lýdia Liberčanová – ospravedlnená 

3. Eva Hornáčková – ospravedlnená 

4. Marta Orgonová - ospravedlnená 

Hostia:  

1. Darina Turkovičová 

2. Nataša Svobodová 

 

Program: p. Steinhübl ešte pred zasadnutím RŠ rozposlal dňa 21.12.2009 emailom pozvánku aj s 

programom na členov RŠ a dňa 11.01.2010 ju odovzdal v papierovej forme zvyšným členom RŠ, ktorí 

nemajú emailový kontakt. Zasadnutie RŠ prebehlo podľa navrhnutého programu viď. PRÍLOHA č.1. 

1. Uvítanie prítomných členov RŠ ako aj hostí a oficiálne otvorenie zasadnutia. 

 

2. Zverejňovanie dokumentov na internetovej stránke materskej škôlky bolo odsúhlasené 

nasledovne 

a. Štatút RŠ bol JUDr. Zoňovou prepracovaný a BUDE zverejnený na internetovej 

stránke MŠ 

b. Kontakty na členov RŠ BUDÚ zverejnené na internetovej stránke MŠ 

c. Fotografie členov RŠ NEBUDÚ zverejnené na internetovej stránke MŠ, ostanú len 

zverejnené na nástenkách jednotlivých EP 

d. Zápisnice zo zasadnutí RŠ BUDÚ zverejnené na internetovej stránke MŠ. Zápisnice sa 

budú posielať cez email členom RŠ. Členovia RŠ, ktorí nemajú emailový kontakt budú 

mať v zápisnicu v papierovej forme u pani Turkovičovej. 

 

3. Darovanie 2% z daní. Predseda RŠ informoval zúčastnených, že pre rok 2010 boli vytvorené 

nové tlačivá s ktorými sa všetci oboznámili. Aby sa zabezpečil čo najväčší počet darcov bolo 

dohodnuté, že predseda RŠ zabezpečí nové tlačivá pre jednotlivé EP a nechá ich do 

19.01.2010 u pani Turkovičovej, kde si ich môžu vyzdvihnúť. Tlačivá boli do požadovaného 

dátumu zabezpečené. Následne bolo dohodnuté, že predseda zašle pani riaditeľke 

Jedličkovej do konca januára 2010 “link“ na internetovú stránku (www.drsr.sk), ktorý sa 
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potom vloží na internetovú stránku MŠ za účelom možnosti stiahnutia tohto tlačiva priamo 

z internetu. 

 

4. Bol predložený zúčastneným plán RŠ na školský rok 2009/2010 na pripomienkovanie 

a následné odsúhlasenie. Boli odsúhlasené nasledovné pozmeňovacie návrhy: 

• Bod 3 z januára presunúť na marec 

• Bod 2 z mája presunúť na marec a následne zmeniť jeho znenie na „Správa 

o výsledkoch hospodárenia za rok 2009“. 

 

5. Pani Turkovičová oboznámila zúčastnených o problémoch pri vytváraní rozpočtu, ktoré 

vznikajú aj v dôsledku nedostatočnej funkčnosti mestského zastupiteľstva (MZ). RŠ 

jednohlasne podporuje, aby námietka, ktorá bude vznesená z riaditeľstva MŠ SNP o navýšení 

rozpočtu bola poslancami MZ schválená. Na základe návrhu člena RŠ pani Patákovej Antónie 

bude poslancom MZ v Modre zaslaný otvorený list v ktorom sa zdôrazní potreba navýšenia 

rozpočtu pre MŠ SNP a jej EP, nakoľko bez jeho navýšenia je ohrozené fungovanie MŠ. Do 

15.02.2010 sa spojí predseda RŠ s pani Turkovičovou aby spoločne sformulovali text 

otvoreného listu pre poslancov MZ. Otvorený list bude vložený do poslaneckých poštových 

schránok, ktoré sa nachádzajú na mestskom úrade. 

 

6. Program bodu bol presunutý na marcové zasadnutie RŠ. 

 

7. Bol navrhnutý nasledovný postup pre projekt pripojenia všetkých EP k internetu 

• Preveriť stanovy Občianskeho združenia rodičov, či sa tam nachádza možnosť 

financovania pripojenia k internetu jednotlivých EP. Preverenie uskutoční každý člen 

RŠ. 

• Osloviť rodičov na najbližšom RŽ ohľadne projektu pripojenia EP k internetu a zistiť 

veľkosť ich záujmu o realizáciu tohto projektu. 

• Aktualizácia tohto bodu na ďalšom zasadnutí RŠ. 

 

8. Porozmýšľať ako by si ešte mohli jednotlivé EP zarobiť na seba peniaze (burza šatstva, zber 

papiera, plastových štuplíkov, získanie finančných darov cez aktivity rodičov ...). Ide najmä 

o aktívne zapojenie sa rodičov do tohto procesu. Aktualizácia tohto bodu na ďalšom 

zasadnutí RŠ. 

 

9. Aktívne zapájanie sa členov RŠ do komunikácie s rodičmi, ich oboznamovanie s aktivitami RŠ 

(napr. 2% z dane, internet,...). Zozbierané návrhy a pripomienky od rodičov prezentovať na 

zasadnutiach RŠ. 

 

10. Správa z školskej inšpekcie na jednotlivých EP bola pani riaditeľkou odovzdaná predsedovi RŠ. 

Predseda RŠ zabezpečí do konca januára jej rozposlanie formou emailu na jednotlivých 

členov RŠ a v papierovej forme ju odovzdá pani Turkovičovej pre ostatných členov RŠ, ktorí 

nemajú emailový kontakt. Na ďalšom zasadnutí RŠ prerokovať pripomienky k správe školskej 

inšpekcie. 
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11. Neboli doplnené žiadne nové návrhy ani pripomienky do programu zasadnutia RŠ. 

 

12. Uznesenia sa nachádzajú pri jednotlivých bodoch zápisnice. 

 

13. Predseda poďakoval zúčastneným za aktívne zapájanie sa do jednotlivých bodov programu, 

poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Súvisiace dokumenty: 

• Príloha č. 1.: Pozvánka na zasadnutie RŠ dňa 18.01.2010 aj s programom zasadnutia 

• Príloha č. 2.: plán RŠ na rok 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Modre dňa 22.01.2010  Vypracoval: Václavíková Petra 

    Steinhübl Jozef 

 



 

P O Z V Á N K A 
 

Pozývam Vás na zasadnutie Rady Školy SNP 14 a jej elokovaných 

pracovísk v Modre, ktoré sa uskutoční 

dňa 18.01.2010 o 17:00 v zasadačke MŠ SNP 14 v Modre 

Program: 

1. Uvítanie 
2. Zverejňovanie podkladov RŠ na internetovej stránke MŠ. 

a. štatút RŠ 
b. kontakty na členov RŠ 
c. fotografie členov RŠ 
d. zápisnice z RŠ 

3. Darovanie 2% z daní pre občianske združenia z jednotlivých EP. 
Návrh ako osloviť čo najviac darcov. 

4. Pripomienky k dokumentu „Plán Rady školy pre rok 2009/2010“. 
5. Prerokovanie rozpočtu na nový kalendárny rok. 
6. Zverejnenie pravidiel prijímania detí do MŠ. 
7. Aktualizácia projektu pripojenia všetkých EP k internetu. 
8. Návrh projektu zvýšenia finančných prostriedkov pre MŠ a jej EP. 
9. Návšteva členov RŠ na rodičovských združeniach, motivovanie 

rodičov k spolupráci. 
10. Výsledky školskej inšpekcie v jednotlivých EP. 
11. návrhy, pripomienky, rôzne 
12. uznesenie 
13. záver 

 

S pozdravom 

 

 

Dňa 21.12.2009       Ing. Jozef Steinhübl 
            predseda Rady školy 

PRÍLOHA č. 1 



Plán rady školy pri MŠ SNP 14 v Modre a jej EP na rok 2009/2010 
 

Rada školy je zostavená v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhláškou 
MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS ŠR č. 291/2004 Z. z., 
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o 
ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 
 
September : 
1. Voľba nových členov RŠ 
2. Prerokovanie štatútu RŠ 
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl za školský 

rok 2008/2009 – oboznámenie a schválenie 
4. Školský vzdelávací program a učebné osnovy – oboznámenie a schválenie 
5. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 
6. Návrh podnikateľskej činnosti (krúžky) 
7. Rôzne, diskusia 
8. Uznesenia 

 
November : 
1. Kontrola uznesenia 
2. Oboznámenie nových členov RŠ s činnosťami MŠ prostredníctvom riaditeľky školy 
3. Rôzne, diskusia 
4. Uznesenia 

 
Január : 
1. Kontrola uznesenia 
2. Návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok 
3. Rôzne, diskusia 
4. Hodnotenie projektov 
5. Uznesenia, prerokovanie aktuálnych problémov 
 
Marec : 
1. Kontrola uznesenia 
2. Aktualizácia čerpania prostriedkov na nevyhnutné opravy vo všetkých EP 
3. Aktualizácia pravidiel prijímania nových žiakov 
4. Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2009 
5. Hodnotenie spolupráce RŠ s rodičmi 
6. Rôzne, diskusia 
7. Uznesenia, prerokovanie aktuálnych problémov 
 
Máj : 
1. Kontrola uznesenia 
2. Organizačné zabezpečenie prázdninovej činnosti 
3. Rôzne, diskusia – hodnotenie aktivít organizovaných pre rodičovskú verejnosť, aktuálne 

problémy školy 
4. Uznesenia 

 
V Modre 21.01.2010       Ing. Steinhübl Jozef 
               predseda RŠ 

PRÍLOHA č. 2 


