
Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy konanej dňa 20.9.2022 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zmena člena v RŠ 

3. Organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023: 

   -Oboznámenie so štruktúrou kariérových pozícií  

   -Oboznámenie so školským vzdelávacím programom Bernoláčik 

   -Oboznámenie so školským poriadkom na školský rok 2022/2023 

   -Plán činnosti školy na školský rok 2022/2023 

4. Koncepčný zámer školského roka 2022/2023 

5. Diskusia  

6. Uznesenie 

7. 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 predniesla prítomným členomnávrh na zmenu člena  Rady školy p. Janu Homolovú, 

ktorá podľa počtu hlasov z volieb do RŠ za rodičov, by mohla zastúpiť  miesto v RŠ po p. Monike 

Gerdovej. Dala hlasovať za prednesený návrh a všetci prítomní členovia RŠ jednohlasne odsúhlasili 

tento návrh. Novým členom v RŠ sa stala p. Jana Homolová.  

K bodu 3 

S organizačným zabezpečením školského roka 2022/2023 oboznámila p.riaditeľka MŠ Mgr. 

Horňáková. Informovala o počte 140  detí (118 detí z Prešova), čo je o 3 deti viac oproti minulému 

školskému roku. Škola má k dispozícii 6tried (6 triednych učiteľov). Celkový počet žiadostí o prijatie 

detí do MŠ bolo 71, z čoho bolo 38 detí novoprijatých. Škola má 14 pedagogických zamestnancov, 9 

nepedagogických zamestnancov (5 v jedálni). Riaditeľka informovalaRŠ o čase bežnej prevádzky 

školy, ktorá prebieha v čase od 6:30 – 17:00. Informovala o prísnom dodržiavaní hygienických 

opatrení v súvislosti s ochranou detí a zamestnancov pred nákazou ochorením Covid 19. 

P. riaditeľka členov RŠ oboznámila so školským vzdelávacím programom Bernoláčik, ktorý je platný 

od 1.9. 2017 a tiež v roku 2017 prešiel štátnou školskou inšpekciou. ŠVP Bernoláčik je zverejnený na 

internetovej stránke materskej školy.  

P. riaditeľka taktiež oboznámila s novým školským poriadkom platným od 1.9.2022. Do pozornosti 

uviedla zmeny v porovnaní so starým školským poriadkom a spomenula najdôležitejšie body. Školský 

poriadok je verejne dostupný na internetovej stránke školy www.msbernolacik.sk. 

http://www.msbernolacik.sk/


Rada školy bola informovaná o pláne činnosti školy na rok 2022/2023. Škola má v pláne množstvo 

kultúrnych a športových akcií pre deti ale aj ich rodičov. Škola zaraďuje akcie do výchovno 

vzdelávacieho procesu podľa ročných období, príslušných sviatkov, EÚ dní a pod. S pomedzi 

množstva akcií spomeniem EÚ týždeň športu, Jesenné šantenie, Tekviciáda, Tvorivé dielne so starými 

rodičmi, Ozdoba stromčeka a Mikuláš, Karneval, Deň rodiny, Čimčarara čim, búdku si vytvorím, 

Spojme sily,  spolupráca s divadlom a hasičmi, Zumba, Veselé popoludnie.....Pre predškolákov sú 

organizované plavecké a korčuliarske kurzy. Budúci školáci navštívia taktiež planetárium, knižnicu 

a ZŠ Šrobárovú, kde sa okrem iného zúčastnia aj na vyučovacej hodine. 

K bodu 4 

Pani riaditeľka predstavila RŠ Koncepčný zámer školského roka 2022/2023. Materská škola je 

zapojená do projektu Touch me out – ktorý sa zaoberá presunom školských aktivít z interiéru do 

exteriéru. Deti sa vzdelávajú na čerstvom vzduchu obklopení prírodou. 

Škola sa zameriava na ekologické hospodárenie, učí deti recyklovať odpad a chrániť tým prírodu. Je 

zapojená do zberu plastových vrchnákov a zberu hliníkovéhoSkarabea. 

Škola taktiež vedie deti k pestovaniu plodín a starostlivosti o rastliny a zvieratá. Vďaka vyhotoveným 

vyvýšeným záhonom škola pestuje plodiny a kvety, o ktoré sa deti starajú (polievajú, plejú). Na 

školskom dvore sú zriadené vtáčie búdky a deti v zimnom obdobíprikŕmujú vtáčiky. 

 

K bodu 5 

Predsedníčka RŠ pani Dubovská dala možnosť členom RŠ predniesť otázky alebo navrhnúť tému na 

diskusiu. Nikto z členov sa do diskusie neprihlásil, tak predsedníčka RŠ navrhla ďalší termín stretnutia 

RŠ na Október alebo November. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, stretnutie bude osobne 

v MŠ. Členovia rady školy budú o termíne zasadnutia informovaní emailom. 

K bodu 7 - Záver  

 

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

a zasadnutie ukončila.  

 

Uznesenie 

 

RŠ jednohlasne odsúhlasila návrh nového člena v RŠ p. Janu HOMOLOVÚ 

RŠ berie na vedomie Organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 

- Štruktúru kuriérových pozícií 

- Školský vzdelávací program Bernoláčik 

- Školský poriadok na školský rok 2022/2023 

- Plán činnosti školy na školský rok 2022/2023 

RŠ berie na vedomieKoncepčný zámer školského roka 2022/2023 

Overovatelia: 

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

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

 

V Prešove dňa 22.9.2022                 Zapísala : Ing. Zuzana Švaňová 



 


