
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava 

zo dňa 30.09. 2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Privítanie  

2. Oboznámenie s výsledkami doplňujúcich volieb za skupinu rodičov a za skupinu pedagogických 

zamestnancov a predstavenie nových členov rady školy  

3. Voľba predsedu rady školy  

4. Prerokovanie a schválenie štatútu rady školy 

5. Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 

6. Schválenie zvýšeného počtu detí na triedu 

7. Financovanie MŠ, rozpočet šk. roku 2020/2021 

8. Profilácia školy -  krúžková činnosť 

9. Plánovanie aktivít na školský rok 2020 – 2021 

10. Legislatíva v oblasti školskej politiky a stravovania 

11. Využitie 2% dane poukázaných od rodičov, 

12. Rôzne, diskusia , záver. 

 

Priebeh: 

K bodu 1) 

Riaditeľka materskej školy privítala členov rady školy, oboznámila ich so zmenou, trom členom zaniklo 

členstvo v rade školy podľa štatútu Rady školy a vyplývajúc zo zákona.  

 

K bodu 2) 

Riaditeľka oboznámila členov s výsledkami doplňujúcich volieb za skupinu rodičov a za skupinu 

pedagogických zamestnancov. Predstavila nových členov rady školy. 

Dvaja členovia boli volení z rady rodičov – Mgr. Dominika Bozsóová a Mgr. Erika Nipčová, 1 člen 

volený z rady pedagogických zamestnancov – Bc. Zuzana Kopanišinová.  

 

K bodu 3) 

Členovia rady školy si spoločne odsúhlasili formu voľby predsedu rady školy a to hlasovaním. Následne 

jednohlasne zvolili za predsedu Rady školy pri Materskej škole, Milana Marečka 20, Bratislava pani 

Mgr. Dominiku Bozsóovú. 



K bodu 4) 

Riaditeľka materskej školy oboznámila nových členov so štatútom Rady školy pri Materskej škole – 

Milana Marečka 20, Bratislava, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy. Rada školy je zriadená 

podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z., 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich 

organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, 

pri ktorom je zriadená:  

- Rada školy je samosprávny orgán školy  

- Rada školy sa skladá z 11 členov v zložení (viď nižšie)  

- Členovia rady musia byť bezúhonný  

- Rada školy sa volí na funkčné obdobie - štyri roky  

- Všetci členovia musia dodržiavať ochranu osobných údajov  

- Rada je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí nadpolovičná väčšina (6 členov)  

- Rada sa stretáva ak ju o to požiada predseda, riaditeľ, zriaďovateľ, alebo nadpolovičná väčšina členov, 

najmenej však štyri krát do roka.  

- Neúčasť na 3. po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a môže 

sa nahradiť iným členom  

- Rada školy si volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a zapisovateľa  

- Rada školy nemá majetok, finančné zabezpečenie pre chod rady školy zastrešuje škola, pri ktorej rada 

pôsobí  

- Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 

záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z 

pohľadu školskej problematiky.  

- Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy - 

Uskutočňuje výberové konanie, navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy - Predkladá návrh 

na odvolanie riaditeľa  

- Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy   

- Vyjadruje sa k školskému vzdelávaciemu programu, k správe o výchovno– vzdelávacích výsledkoch 

školy Vyjadruje sa k návrhu rozpočtu, k správe o výsledkoch hospodárenia školy. 

Členovia rady školy Štatút rady školy jednohlasne schválili. 

 

K bodu 5) 

Prerokovanie správy výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy Riaditeľka materskej školy 

oboznámila zúčastnených so správou o výchovnovzdelávacej činnosti za minulý školský rok. 

Prerokované boli najdôležitejšie body. Napr.:  



- Počet a vek prijatých detí do materskej školy, kapacita materskej školy postačuje aktuálne pre všetky 

deti, ktoré dovŕšia vek k 31.8.- 3 roky. Postupne boli prijaté aj mladšie deti (narodené v septembri až 

novembri). Materská škola je v štádiu návrhu na schválenie ďalšej triedy, ktorá bude slúžiť deťom 

plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.  

- Novoprijatí zamestnanci materskej školy (kvalifikovanosť). 90% učiteliek pôsobiacich v materskej 

škole spĺňa kvalifikačné predpoklady, tri učiteľky sú začínajúce.  

- Oboznámenie s čerpaním rozpočtu v šk. roku 2020/2021 – rozpočet bol pre pandémiu ochorenia 

Covid-19 a v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku, krátený, bol však vyčerpaný.  

- Oboznámenie s opravami počas letných prázdnin – dobudované detské toalety pri triede Lienky, 

dobudovaná letná kúpeľňa v MŠ Milana Marečka 16, vymaľovanie priestorov jedálni, školských 

kuchýň, skladov a chodieb. 

- Projekty do ktorých je MŠ zapojená – úspešnosť v projektoch vyhlásených MŠVVaŠ – „Múdre hranie“ 

a „Predškoláci“, z oboch projektov materská škola získala financie na nákup učebných pomôcok ako aj 

vybavenia pre novú triedu. 

Členovia rady školy jednohlasne schválili Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2020/2021. 

 

K bodu 6) 

Podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, §28 ods. (10), ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu najvyšší počet detí v triede 

podľa odseku (9) sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu: 

a) zmeny trvalého pobytu dieťaťa, 

b) zaradenia dieťaťa len na adaptačný pobyt alebo len na diagnostický pobyt v materskej škole 

c) pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo 

d) zvýšeného záujmu zákonných zástupcov detí o výchovu a vzdelávanie v materskej škole. 

Nakoľko je aj v tomto školskom roku zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o výchovu 

a vzdelávanie v našej materskej škole, členovia rady školy jednohlasne schválili zvýšenie počtu detí 

v triedach o tri. 

 

K bodu 7) 

Rozpočet schválený v 12/2019 na rok 2020 bol k 01.01.2020: 1.001.386,00€  

Upravený rozpočet počas roka 2020: 998.278,80€ 

Skutočne čerpaný do 31.12. 2020: 945.817, 89€ 

Nakoľko MÚ DNV nedostával platby za čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ, 

rozpočet bol krátený. Rovnako sa krátili aj financie od štátu – prenesené kompetencie - financie na deti, 

ktoré boli rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a financie na stravovanie tzv. „obedy 

zadarmo“. 

 

 



K bodu 8) 

Krúžková činnosť v MŠ začína od 1.10. 2021, krúžkov sa budú zúčastňovať deti najstarších vekových 

skupín. Navštevovať budú: Tanečný krúžok Eleganza, Pohybový krúžok – Futbal, oboznamovať sa budú 

s anglickým a nemeckým jazykom a v tomto školskom roku začína spolupráca aj so Šachovým klubom 

DNV. 

Materská škola je profiláciou zameraná na enviromentálnu výchovu, to znamená neustáli kontakt deti 

s prírodou v okolí DNV. 

 

K bodu 9) 

Materská škola v rámci spolupráce s Ekocentrom Tik aj v školskom roku 2021/2022 plánuje eko- 

prednášky pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie, vystúpenia detských divadiel, detských 

hudobných skupín, MŠ sa plánuje zapájať do všetkých aktivít organizovaných MČ Bratislava – DNV. 

 

K bodu 10) 

Pani riaditeľka oboznámila členov rady školy s novelizáciou školského zákona, oboznámila s plnením 

povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou (čoho sa najviac novelizácia zákona 

dotýka). Členovia rady školy boli oboznámení s novým školským poriadkom, ktorý rada školy 

jednohlasne schválila. Členovia boli oboznámení aj s novinkami v oblasti stravovania, s dotáciou na 

stravu pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku MŠ. Ďalšie nové 

informácie sprostredkuje pani vedúca ŠJ na najbližšom stretnutím nakoľko stále prebiehajú školenia 

zamestnancov. 

 

K bodu 11) 

Za rok 2019 bolo na účet SRRZ v roku 2020 z 2% daní fyzických osôb poukázaných 2700€, za tieto 

peniaze boli zakúpené herné prvky na školské dvory, detské kolobežky a tiež boli realizované opravy 

lavičiek a herných prvkov na školských dvoroch. 

 

K bodu 12) 

Členovia rady školy boli oboznámení s končiacou rekonštrukciou bývalého detského centra „Bublinka“, 

ktorého priestory budú slúžiť ako trieda pre predškolákov. 

Diskusia prebiehala aj ohľadom nosenia ovocia a zeleniny do MŠ z domáceho prostredia – to 

v momentálnej situácií nie je možné, nakoľko nie je dovolené nosiť akékoľvek jedlo z domu. Deťom sa 

prísun ovocia a zeleniny posilní, nakoľko ŠJ uzavrela zmluvu so „školským ovocím“. 

 

 

 

 

V Bratislave 30.09.2021 

 

Zapísala: Mgr. Monika Zelenková 


