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Dátum zasadnutia:  30.11.2011 

Miesto zasadnutia:  jedáleň MŠ SNP 14, 900 01 Modra 

Prítomní za RŠ:  ( prezenčná listina- viď príloha č. 1)  
p. Michal SALIŠ  (predseda Rady školy, rodič za MŠ Partizánske) 

   p. Viera JANČOVIČOVÁ  
p. Monika BARTOŠOVÁ 
p. Emília BARTOŠOVÁ 
p. Jarmila BACHANOVÁ ( riaditeľka PaKa Modra)  
p. Adriana PLASSIARD ( rodič za MŠ Sládkovičova)  
p. Lucia TURČINOVÁ 
p. Darina TURKOVIČOVÁ ( ekonómka MŠ)  
 
Neprítomní:  
p. Tatiana JAKABOVIČOVÁ ( rodič za MŠ Kalinčiakova) (ospravedlnená) 
p. Zuzana KRÍŽIKOVÁ ( rodič za MŠ SNP) 
p. Emília GALÁŠOVÁ (ospravedlnená) 

 

Hostia:    zástupkyňa riaditeľky MŠ Modra   
 
 
Program zasadnutia:  
Zasadnutie prebehlo podľa navrhovaného programu. Predseda Rady školy (ďalej RŠ) rozposlal členom 
RŠ spolu s pozvánkou na zasadnutie Správu o hospodárení MŠ za rok 2010, návrh rozpočtu na rok 
2012 a zápisnicu z posledného zasadnutia RŠ.  
 
Bod č. 1: Kontrola uznesení zo zasadania RŠ z 19.10.2011 
 

Obsah uznesenia:  

 Preveriť situáciu okolo verejného obstarávania zameraného na výmenu okien v elokovaných 
pracoviskách MŠ Modra, overiť možnosť náprav  

 
Prijaté riešenie:   

- MŠ Kalinčiakova – identifikovaný problém s vetraním u novo osadených okien– náprava:  
stredné veľké okná budú celo-otvárateľné. Práce budú vykonané v termíne s ohľadom na 
poveternostné podmienky a chod škôlky 

- MŠ Sladkovičova – identifikovaný problém s plnými vstupnými dverami, bez presklenej časti, 
bude riešený výmenou plnej časti z 2/3 dverí za sklo. Termín zatiaľ neurčený.  

 
Preverenie príčiny vzniku problému:  
Návšteva prednostu Mestského úradu Modra ( ďalej MsÚ) v zložení predseda RŠ a zástupca 
rodičov MŠ Kalinčiakova a diskusia so zúčastnenými stranami preukázala nedostatok 
v komunikácii pri zadávaní prác.  Napriek diskusiám s hygienikom a pracovníkmi MŠ ohľadne 
predpokladaných prác, nebol jednoznačne odsúhlasený rozsah prác  a tým nastali nejasnosti 
v zadávacích podmienkach. Situáciu výrazne ovplyvnili organizačné a personálne zmeny na 
MsÚ, zmeny v zákone o verejnom obstarávaní a unáhlenie v snahe o čo najrýchlejšie začatie 
prác.  
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Prezentované návrhy pre vylúčenie opakovania sa problému v budúcnosti:   

1- MsÚ– pred zadaním prác prediskutuje požadovaný rozsah prác a následne predloží 
v písomnej forme zadávacie podklady na posúdenie a odsúhlasenie vedeniu 
zainteresovaných pracovísk.  

2- Jednoznačný princíp v správe investičných peňazí - tieto by mali byť spravované MsÚ– 
oddelením referátu investičných záležitostí, ktoré by spravovalo a evidovalo potreby na 
rekonštrukcie  a opravy všetkých budov v ich vlastníctve.  

 
 
Bod č. 2: Oboznámenie RŠ s činnosťami MŠ pani riaditeľkou A. Jedličkovou 
Bod č. 3: Správa o plnení výchovno vzdelávacej činnosti MŠ  
 
Pani riaditeľku Jedličkovú, z dôvodu inej pracovnej povinnosti, zastúpila na zasadnutí RŠ jej 
zástupkyňa, ktorá informovala členov RŠ o prebehnutých a pripravovaných činnostiach MŠ. 
 
Skonštatovala, že sa pokračuje podľa školského vzdelávacieho programu Modré sovy, ktorý je 
prispôsobovaný veku detí a regionálnym prvkom. V tomto ohľade sú deti oboznamované s okolím 
Modry, jej históriou, s udalosťami spätými s osobou Ľudovíta Štúra. Pre osvojenie problematiky 
pripravujú deti  predškolskej úrovne na dané témy práce.  
 
Čo sa týka akcií, v novembri prebehli „tekvičkové“ oslavy spojené s ochutnávkou pomazánok 
ponúkaných deťom školskou jedálňou, v pláne sú Mikuláš a vianočné besiedky.  
 
Kontrolnú činnosť nad výkonom prác zabezpečuje p. riaditeľka MŠ, ktorej pracovný čas je rozvrhnutý 
na 2,5 hod práce pri deťoch ( medzi 10-12h30) a zvyšok na výkon administratívnych prác.  
 
V súčasnosti nie je MŠ Modra a jej elokované pracoviská  zapojené do súťaží a projektov.  
 
Bod č. 4 :  Správa o plnení koncepčného zámeru MŠ  
Koncepčný zámer MŠ je vypracovaný a k dispozícii na MsÚ v Modre. Je vypracovaný na 2 roky 
a dlhšie.  
 
Z diskusie vyplynulo, že pedagogickí pracovníci nie sú dostatočne informovaní o tomto zámere, preto 
RŠ odporúča p. riaditeľke MŠ oboznámiť pedagogických pracovníkov s daným zámerom a dať ho 
k dispozícii k všeobecnému nahliadnutiu na internete.   
   
Bod č. 5: Prerokovanie aktuálnych problémov, rôzne, diskusia 
 
5.1: Vyjadrenie RŠ k činnosti MŠ Modra, ako podklad k rozhodnutiu o udelení odmeny vedeniu MŠ 
Modra 
Pre možnosť objektívneho zhodnotenia spokojnosti s výkonom riaditeľov škôl, sa zriaďovateľ – 
MsÚ Modra, rozhodol udeliť odmeny na základe podkladov z interných ( pedagogickí a prevádzkoví 
zamestnanci) aj externých zdrojov. Jedným z požadovaných podkladov je aj vyjadrenie RŠ. Jednotný 
postup bude uplatňovaný pri posudzovaní všetkých riaditeľov škôl.  
Podľa vyjadrenia riaditeľky PaKA, p. Bachanovej, akadémia, ktorej zriaďovateľom je  Bratislavský 
samosprávny kraj Bratislava (ďalej BSK), pracuje na podobnom princípe, BSK overuje spokojnosť 
s činnosťou u poslancov, ktorí sú v jej RŠ.  
Čo sa týka odmien pedagogickým pracovníkom MŠ, tieto sú rozhodované na úrovni riaditeľa školy.  
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Všetci členovia RŠ vyjadrili celkovú spokojnosť s chodom materských škôl v Modre. Ako vysoko 
pozitívny bol hodnotený, najmä zo strany Mestského zastupiteľstva, aktívny prístup pani riaditeľky, 
s preukázateľnými výsledkami, pri hľadaní riešenia na umiestnenie čo najväčšieho počtu detí 
neumiestnených v septembri.  
Možné zlepšenie vidí RŠ, na základe prezentovaných ohlasov, v komunikácii pani riaditeľky MŠ, ako 

predstaviteľa zabezpečujúceho o. i. styk školy s MsÚ a ostatnými inštitúciami, a tým možnosti lepšej 

spolupráce.  

Hodnotenie sa vzťahuje na pôsobenie za kalendárny rok. V uplynulom kalendárnom roku bola 
oficiálne podaná jedna sťažnosť, ktorá bola postúpená vedeniu MŠ a následne inšpekcii, u ktorej bolo 
objektívne dokázané, že pochybenie zo strany MŠ nenastalo. Išlo o sťažnosť zo strany rodiča na 
týranie dieťaťa v MŠ, kde bolo oficiálne dokázané, že dieťa je alergické na poštípanie komárov, ktoré 
vyvolalo kožnú reakciu pripomínajúcu podliatiny.  
Zástupcovia rodičov RŠ vyjadrili spokojnosť s MŠ a nezaznamenali žiadny negatívny ohlas zo strany 
rodičov.   
 
V duchu spokojnosti s chodom MŠ s možným zlepšením v oblasti komunikácie bude koncipované 
vyjadrenie, ktoré bude zaslané mailom a následne poštou Predsedom RŠ primátorke mesta Modry, 
na druhý deň po zasadnutí RŠ.  
 
Ak bude zriaďovateľ MsÚ Modra aj v nasledujúcom roku požadovať podobné hodnotenie, RŠ sa 
zaväzuje pripraviť a odsúhlasiť jednotnú formu overenia spokojnosti s chodom MŠ zo strany rodičov, 
formou anonymných ankiet alebo osobným stretnutím rodičov, prípadne kombináciou oboch foriem, 
s dostatočným časovým predstihom, aby tak získala čo najobjektívnejší pohľad.   
Zo strany zriaďovateľa tak potrebuje RŠ včasný dopyt na požadované hodnotenie a možné 
hodnotiace kritériá.  
 
5.2: Komunikácia v oblasti ponuky školení: 
Pre zlepšenie informovanosti všetkých elokovaných pracovísk o možnostiach školenia, navrhuje RŠ 
rozposielať ponuky na adresu pani riaditeľky a v kópii na všetky elokované pracoviská, ktoré zvážia 
záujem o účasť so zabezpečením bezproblémového chodu pracoviska a predložia žiadosť o účasť na 
školení p. riaditeľke.  
 
5.3: Osobné príplatky pedagogickým pracovníkom:  
V nadväznosti na diskusiu ohľadne osobných príplatkov, RŠ požiada zriaďovateľa- MsÚ o vyjadrenie, 
prečo nemajú pedagogickí pracovníci MŠ osobné príplatky.   
 
5.4: Vedenie jednotlivých elokovaných pracovísk ako samostatné subjekty alebo  jeden subjekt  
V diskusii RŠ aj na základe externých dopytov, vyplynula otázka ohľadne vedenia jednotlivých 
elokovaných pracovísk ako samostatné subjekty, ako to už bolo v minulosti. V súčasnosti sú 
jednotlivé elokované pracoviská zlúčené  a vnímané ako 1 subjekt. Z hľadiska financií nie je rozdiel 
v uvedených formách vedenia, nakoľko financie sú prideľované na základe počtu detí a budovy sú vo 
vlastníctve mesta Modra. Rozdiel je vo vnímaní MŠ napr. pri zasielaní podkladov z metodických 
centier, ktoré sú takto posielané len v jednom exemplári, prípadne v možnosti bližšej identifikácie 
MŠ- konkrétneho elokovaného pracoviska,  ako cvičného pracoviska pre praktikantky stredných škôl.   
Uvedená problematika je známa ako zriaďovateľovi MŠ, tak aj Mestskému zastupiteľstvu. Vzhľadom 
k iným prioritám pred koncom a začiatkom roku,  RŠ navrhuje vrátiť sa k problematike a otvoriť 
otázku so všetkými zúčastnenými stranami v apríli 2012.  
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5.5: Uznesenie ohľadne prijímania detí na budúci školský rok 
RŠ odporúča MsÚ Modra, aby sa zaoberal vypracovaním uznesenia ohľadne prijímania detí do MŠ 
k januáru 2012.   
 
 
Bod. č. 6: Uznesenia  
 
 

 Overiť uskutočnenie náprav pri výmene okien a dvier v elokovaných pracoviskách ( bod č. 1) 

 Predložiť návrhy MsÚ pre vylúčenie opakovania sa problému týkajúceho sa zadávania 
rekonštrukčných prác v budúcnosti ( bod č. 1)  

 Predložiť odporučenie p. riaditeľke MŠ, k zabezpečeniu informovanosti o koncepčnom 
zámere MŠ (bod č. 4)  

 Odoslať vyjadrenie RŠ k činnosti MŠ za uplynulý kalendárny rok ( bod č. 5.1)- termín 
01.12.2011 

 Overiť na MsÚ dopyt na podobné hodnotenie v budúcom kalendárnom roku pre možnosť 
prípravy a odsúhlasenia formy zbierania informácií k objektívnemu  hodnoteniu ( bod č. 5.1) 

 Predložiť návrh p. riaditeľke MŠ na priame zasielanie ponúk školení na elokované pracoviská 
( bod č. 5.2) 

 Overiť na MsÚ možnosť udeľovania osobných príplatkov pedagogickým pracovníkom MŠ 
(bod č. 5.3) 

 Otvoriť problematiku vedenia jednotlivých elokovaných pracovísk ako samostatných 
subjektov – termín sa presúva na apríl 2012 ( bod č. 5.4) 

 Vysloviť odporučenie Mestskému úradu na vypracovanie uznesenia ohľadne prijímania detí 
do MŠ k januáru 2012 ( bod č. 5.5) – začiatok decembra 2011  
 
Ak nie je uvedené inak, termíny na vykonanie uznesení  sú do budúceho zasadnutia RŠ.   

 
 
 
 
 
Vypracoval: Adriana Plassiard 
Dňa: 01.12.2011 
 

 
Schválil: Michal Sališ, predseda Rady školy  

  
 

............................................................... 
 
 
Prílohy:  

1- Prezenčná listina zo zasadnutia členov RŠ pri MŠ Modra zo dňa 30.11.2011 
 


