
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy konanej dňa 25.4.2021 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Plán zasadnutí rady školy na rok 2022 

3. Výročná správa RŠ za rok 2021 

4. Zápis detí do MŠ a kritéria prijímania detí do MŠ na školský rok 2022/2023 . 

5. Plán aktivít školy na 2. polrok šk. roku 2021/2022  

6. Diskusia 

7. Rôzne 

8. Záver 
                                    

K bodu 1  

 Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka RŠ p. Dubovská, ktorá zároveň oboznámila 

s programom zasadnutia. Podľa počtu prítomných členov skonštatovala, že RŠ je uznášania schopná.  

K bodu 2 

 Predsedníčka RŠ predstavila prítomným členom plán činnosti rady školy. Naplánované sú 4 

zasadnutia rady školy a to: 

1. 04/2022 - plán činnosti rady školy a priebeh zápisu detí do školy na šk. rok 2022/2023. 

2. 05/2022 - návrh rozpočtu školy a výsledky hospodárenia školy. 

3. 09/2022 – organizačné zabezpečenie šk. roka 2022/2023 

4. 11/2022 – profesijný rast pedagógov 

Plán školy na r. 2022 sa jednohlasne  odsúhlasil členmi rady školy. 

K bodu 3 

Rade školy bola predsedníčkou p. Dubovskou predložená výročná správa 2021. 

K bodu 4 

 Pani riaditeľka Mgr. Renáta Horňáková oboznámila členov rady o zápise detí do MŠ. Zápis  bude 

prebiehať 2. - 13.5. 2022 

- Prioritne sa prijímajú predškoláci a 5 r. deti. 

- Sú uprednostnení súrodenci žiakov školy. 

Informácie o zápise sú na webovej stránke školy a vyvesené na budove školy. Rodičia môžu prísť na 

zápis osobne aj s dieťaťom vo vymedzenom čase alebo zaslať prihlášku mailom/poštou. 



 

K bodu 5 

 Pani riaditeľkou Mgr. Renátou Horňákovou bol predstavený plán aktivít na 2. polrok. Škola sa snaží 

vytvárať pestrý  program pre žiakov MŠ. 

Sú v pláne napr. návšteva EKO parku, deň rodiny – vystúpenie pre rodičov, karneval na MDD, 

diskotéka, Veselé popoludnie či rozlúčka s predškolákmi. 

K bodu 6                                                                                                                

Vo voľnej diskusii sa spresnil počet  prijímajúcich detí, ktorý sa odvíja od počtu detí, ktoré odchádzajú 

na ZŠ. Predpokladaný počet je 37 detí.  

 

K bodu 7 

Materská škola podala žiadosť o príspevok na havarijný stav pieskovísk a taktiež o škrabku do 

kuchyne. 

 

K bodu 8 - Záver  

Predsedníčka RŠ, pani Dubovská poďakovala všetkým členom RŠ a hosťom za účasť na zasadaní 

a zasadnutie ukončila.  

 

 

 

 

Overovatelia: 

Andrea Mačugová................................... 

Marcela Dubovská.......................................... 

 

V Prešove dňa 13.5.2022                                                              Zapísala : Ing. Zuzana Švaňová 

 


