
Rada školy ph Materskej škole Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 900 42 Miloslavov 

Zriaďovateľ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov

Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole Miloslavov

Dátum konania: 29.06.2022
Čas konania: 17:30
Miesto: Obecný úrad Miloslavov

Prítomní:
Bc. Zlata Ottmárová
Bc. Ivana Fecková
Hana Pokorná
Patiycja Bučík
JUDr. Jana Benčová
Kvetoslava Jašurová
Alena Čemayová
Mgr. Ing. Tatiana Ogurčáková
Jana Bakošová

Neprítomní:
Ing. Tatiana Cabalová PhD. ospravedlnená 
Kristína Gulbišová ospravedlnená

Pozvaní hostia:
Bc. Monika Neupauerová, riaditeľka MŠ

Program:

1. Otvorenie
Predsedníčka Rady školy pri MŠ Miloslavov privítala prítomných a oboznámila ich 
s programom zasadnutia.

2. Prerokovanie a diskusia k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti
Predsedníčka Rady školy pri MŠ Miloslavov konštatovala, že vzhľadom na 
oneskorené prvé zasadnutie v tomto roku, je prerokovanie predmetného dokumentu 
pre rok 2020/2021 skôr formálnym krokom. Dokument bol predložený členom Rady 
na preštudovanie v rámci zaslanej pozvánky na zasadnutie formou emailovej správy. 
Členovia Rady školy nemali k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 
2020/2021 žiadne pripomienky. Predsedníčka Rady školy navrhla, aby správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2021/2022, ktorá bude vypracovaná 
a prerokovaná pedagogickou radou v auguste 2022, bola následne predložená na



prerokovanie a vyjadrenie Rade školy na úvodnom zasadnutí v budúcom školskom 

roku.

3. Prerokovanie a diskusia k výsledkom hospodárenia MŠ v roku 2021/2022
Pani riaditeľka informovala členov Rady o výsledkoch hospodárenia za rok 
2021/2022. Výsledky súhrnne predložila aj v písomnej podobe (kopia dokumentu je 
prílohou zápisnice). Pani riaditeľka informovala členov Rady o probléme tzv. 
neplatičov (traja rodičia odmietli uhradiť príspevok do ZRPŠ). Rada prediskutovala 
možnosti riešenia vzniknutej situácie. Pani riaditeľke sa podarilo získať od niektorých 
neplatiacich rodičov čiastočnú úhradu reálnych nákladov na darček pre predškoiákov 

a výlet, ktorého sa ich deti zúčastnili.
Podrobné výsledky hospodárenia predložila pani Bakošová Rade školy na 
nahliadnutie. Tieto budú k dispozícii aj pre rodičov, ktorí vyjadria záujem o ich 
preštudovanie.
Pani riaditeľka informovala Radu školy, že nutnosť zvýšenia príspevku už vidno na 
nákladoch a náraste cien tovarov a služieb - zdražela autobusová doprava pre deti na 
výlet, komplikovaná je aj logistika realizácie predstavení pre deti v MŠ na 3 rôznych 
miestach v škôlke - AD, Miloslava, Bottova.
Pani riaditeľka predložila Rade školy na prerokovanie nutnosť zdvihnutia poplatku na 
ZRPŠ o 10 eur pre rok 2022/2023. Rada školy návrh prerokovala a odporučila pani 
riaditeľke, pred predložením návrhu, rodičom na RZ podrobne vysvetliť na troch 
samostatných rodičovských združeniach (zvlášť pre každú časť škôlky) z akých 
zdrojov je prevádzka MŠ financovaná, t.j. čo platí obec, čo sa platí z príspevku 
rodičov na RZ ačo z Občianskeho združenia. Rada školy prediskutovala kľúčové 
výdavky MŠ - predstavenia, balíčky, výlet a možnosti ich optimalizácie. Pani 
riaditeľka Radu školy informovala, že ak nechceme diskriminovať deti umiestnené 
v rôznych častiach obce, je problematické realizovať divadielka iným spôsobom, 
taktiež, že niektoré balíčky, ktoré deti v priebehu roka obdržali boli sponzorskými 
darmi a neboli hradené z príspevku rodičov. Rada školy odporučila zistiť aké poplatky 
sa platia na ZRPŠ v okolitých obciach a v nadväznosti na to, upraviť prípadný návrh 
na zvýšenie poplatku pre našu MŠ.

4. Prerokovanie a diskusia k počtu prijatých žiakov a rozdeleniu tried na rok 
2022/2023
Pani riaditeľka informovala členov Rady o nasledovných číslach: Celkový počet 
podaných prihlášok bol 209, 19 detí dostalo odklad povinnej školskej dochádzky, 70 
detí bolo v predškolskom ročníku, 1 je predčasne zaškolený a 1 prestupujúci žiak do 
inej materskej škôlky. Voľná kapacita na rok 2022/2023 je 71 miest z detí, ktoré odídu 
a 40 nových miest v časti Bottova, t.j. 112 voľných miest. Počet prijatých 
predškoiákov je 28, počet štvorročných detí je 34 a počet trojročných detí je 51. Deti 
boli prijímané na základe veku a trvalého pobytu. Pani riaditeľka vyjadrila obavu 
z nedostatku pedagogického personálu: 2 pani učiteľky dali výpoveď a 4 pani učiteľky 
je potrebné nájsť pre škôlku na Bottovej. Rozdelenie do tried bude známe až koncom 
prázdnin s ohľadom na priestorové možnosti v jednotlivých častiach.



5. Zaver
Predsedníčka Rady RŠ sa obrátila na zástupcov obce s otázkou na existenciu 
koncepčného rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na 2 roky, ku ktorému by sa 
mala RŠ v zmysle článku III. Ods. 1 písm. 8 Štatútu Rady školy pri Materskej škole 
Miloslavov vyjadriť. Zástupcovia obce si pripomienku poznamenali.
Nikto z prítomných nepredložil ďalší návrh na prerokovanie. Predsedníčka Rady školy 
informovala členov Rady školy, že ďalšie zasadnutie je plánované 
na september/október, po konaní prvého rodičovského združenia.

Zápisnicu vyhotovila predsedníčka Rady školy. 

Za Radu školy pri MŠ:

predseda RŠ
Mgr. Ing. Tatian^
člen RŠ

Ogurčáková


