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Prítomní: 

1. Antónia Pataková 

2. Petra Václavíková 

3. Oľga Šebová  

4. Jozef Steinhübl 

5. Marta Orgonová  

6. JUDr. Jaroslav Matovič 

7. Anna Adamová 

8. Lýdia Liberčanová  

9. JUDr. Viera Zoňová, PhD. 

Neprítomní: 

1. Renáta Pavlíková – ospravedlnená 

2. Eva Hornáčková – ospravedlnená 

Hostia:  

1. p. Svobodová (zastupujúca p. Jedličkovú) 

2. Darina Turkovičová  

Program: 

1. Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy  

Radu školy otvorila Anna Adamová poverená vedením RŠ do zvolenia si predsedu RŠ. Po 

privítaní nových členov (p. Vaclavíková, p. Steinhübl ) navrhla začať RŠ voľbou predsedu 

a podpredsedu RŠ. Hlasovalo sa najskôr o predsedovi RŠ – navrhnutý bol p. Steinhübl – počet 

hlasov za 8, zdržali sa 0, proti 0 hlasov. 

Hlasovalo sa aj o podpredsedovi RŠ – navrhnutá p. Adamová – počet hlasov za 8, zdržali sa 0, 

proti 0 hlasov. 

 

2. Schválenie štatútu RŠ 

Predseda RŠ a podpredseda RŠ vyzvali na hlasovanie o štatúte RŠ – odsúhlasený podľa 

návrhu pani JUDr. Zoňovej, PhD s pozmeňujúcim návrhom v článku 7 odstavec 2 – vloženie 

slova neospravedlnená (pri posudzovaní neúčasti na zasadaní RŠ) 

Hlasovalo sa s nasledovnými výsledkami - počet hlasov za 8, zdržali sa 0, proti 0 hlasov. 

 

3. Oboznámenie o koncepčnom zámere rozvoja MŠ pani Turkovičovou 

Pani Turkovičová prítomných oboznámila o koncepčnom zámere rozvoja MŠ na obdobie 

2008 – 2010 na obdobie šk. roku 2009-2010 a uviedla, že podľa záverov štátnej školskej 

inšpekcie musí byť každý program rozdelený na jednotlivé elokované pracoviská. 

 

4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti – RŠ odporúča Zriaďovateľovi predloženú správu 

o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009 schváliť. Návrh p. Steinhübla je 

zjednotenie formátu správy, zrozumiteľné vyznačenie na jednotlivých listoch čerpanie 

a použitie prostriedkov jednotlivých rodičovských združení. 
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5. Ostatné 

RŠ prediskutovala schválenie rozpočtu mestom. 

Možnosť mať k dispozícii rozbor hospodárenia za prvý polrok pre jednotlivé elokované 

pracoviská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Modre dňa 29.10.2009     Vypracovala: Ing. Adamová Anna 


