
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ v Podkoniciach, ktoré sa konalo dňa 6. februára 2013 

o 18:00 hod v zasadačke OÚ Podkonice. 

Prítomní členovia: Mgr. Turčanová Mária, Gregorová Marta, Šajgalíková Jana,                      

Ing. Zátrochová Mária, Barlová Miroslava, Ing. Hošalová Katarína, Turčanová Vladimíra, 

Valent Róbert 

Neprítomní členovia: Ing. Chaban Ján, Stachová Viera, Pobožná Andrea 

Hostia: Mgr. Dobríková Zuzana, Ing. Kukučka Michal, Turčanová Alena, Mgr. Hruška Martin, PhD. 

Body programu: 

1. Kontrola  plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

2. Analýza financovania školy  

3. Financovanie volnočasových aktivít detí od 5- 15 rokov 

4. Rôzne 

5. Uznesenia  

K  bodu 1.: 

Internetová stránka MŠ  

Aktuálne  informácie, príspevky, oznamy  týkajúce sa materskej školy  budú umiestnené na 

www.nasepodkonice.sk v záložke  PODKONICE - podzáložka  Základná škola s materskou 

školou. 

Projekt  Telecom 

Naša škola v októbri podala projekt spoločnosti Telecom, v ktorom mohla získať finančný 

príspevok vo výške  1.000,- Eur. Podaných projektov bola viac ako 100 a vybraných 60. Žiaľ, 

naša škola nebola úspešná. 

K bodu 2.: 

Starosta informoval prítomných o systéme financovania ZŠ a MŠ a o rozpočte v r. 2012. 

ZŠ s MŠ je financovaná formou žiackeho normatívu (normatív dostáva obec na počet žiakov 

v ZŠ) a z podielových daní (výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesačne zasiela štát 

mestám a obciam). Starosta podrobne vysvetlil prepočet prostriedkov z podielových daní 

určených pre základnú a materskú školu. Nakoľko v súčasnosti ZŠ s MŠ navštevuje málo detí 

(ZŠ – 5 detí, MŠ – 19 detí), finančné prostriedky určené na prevádzku ZŠ s MŠ nepostačujú. 

Obec bola nútená dofinancovať prevádzku ZŠ s MŠ sumou cca 20.000,- Eur v roku 2012. 

V prípade zrušenia školy a poklesu detí v materskej škole by bola ohrozená aj existencia 

materskej školy v obci. Rozpočtu obce by do značnej miery pomohlo, keby základnú školu 

navštevovalo čo najviac detí. 

http://www.nasepodkonice.sk/


K bodu 3.: 

Od 1. 1. 2013 došlo ku zmene financovania voľnočasových aktivít detí a mládeže. Finančné 

prostriedky nie sú poukazované Centrám voľného času a Strediskám záujmových činností pri 

ZŠ. Finančné prostriedky budú poukazované  priamo samospráve – mestám a obciam podľa 

počtu detí vo veku 5-15 rokov. V našej obci sa to týka 59 detí, ročná poukazovaná suma je 

3700,- Eur. 

Naša ZŠ s MŠ spolupracovala s Centrom voľného času Brusno a realizovali sa 2 krúžky, 

v súčasnej dobe je krúžková činnosť pozastavená. Starosta zistí formu a spôsob čerpania 

týchto prostriedkov pre ZŠ s MŠ v Podkoniciach. 

K bodu 4.: 

V súčasnej dobe žijeme vo svete ostrých lakťov a niekedy máme pocit, že slušné správanie sa 

už vôbec nenosí. Vládne tu konzumná spoločnosť, kde sa všetko toči len okolo výkonu 

a peňazí. Ale je to ten správny smer pre naše malé deti? V škole rodinného typu sa dieťa cíti 

dobre a bezpečne. Tak ako v rodine sa stretáva s deťmi rôzneho veku. Naučí sa, že mladším 

sa má pomáhať  a snaží sa doťahovať na starších. 

Práve aj z týchto dôvodov obecné zastupiteľstvo a rada školy  majú záujem o udržanie školy v 

našej obci. Členovia Rady školy ako aj ostatní prítomní sa zhodli, že škola k obci jednoznačné 

patrí. Od nepamäti je jej súčasťou, tak isto ako kostol, pošta alebo krčma. Škola býva v obci 

jediným neutrálnym miestom, kde sa sústreďuje duchovný život.  

Nakoľko v súčasnosti materskú školu navštevuje 19 detí, je tu perspektíva budúcich žiakov. 

Trend posledných 5 rokov nám ukazuje, že väčšina rodičov uprednostňuje školu v Slovenskej 

Ľupči a v Banskej Bystrici. Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať anonymný prieskum medzi 

rodičmi detí, či majú záujem o zachovanie našej podkonickej školy a zistiť ich postoje, 

názory, skúsenosti a spokojnosť s činnosťou materskej a základnej školy v našej obci. 

S výsledkami prieskumu budú oboznámení všetci zainteresovaní – Rada školy, členovia 

obecného zastupiteľstva, ako aj rodičia a zamestnanci školy. Taktiež bude potrebné na 

základe výsledkov prieskumu zvážiť potrebné kroky, ktoré by mali smerovať k postupnému  

systematickému zlepšovaniu kreditu základnej školy predovšetkým medzi rodičmi budúcich 

žiakov a k zvýšeniu počtu žiakov v miestnej základnej škole. 

Susedné menšie obce (Priechod, Lučatín, Strelníky) základné školy taktiež podporujú 

a prevádzkujú.  

Uznesenie č. 1: 

Návrh a realizácia prieskumu medzi rodičmi detí v obci s cieľom zistiť ich názory na činnosť 
materskej a základnej školy. 
 
Zodp.: Dobríková Zuzana, Zátrochová Mária, Barlová Miroslava, Hruška Martin 
Termín: 31.03.2013 



 
 
 
 
Uznesenie č. 2: 

Oboznámiť Radu školy s možnosťou čerpania finančných prostriedkov na voľnočasové 
aktivity (krúžky) detí v ZŠ a MŠ. 
 
Zodp: Starosta obce 
Termín: 28.02.2013 
 
 
Vypracovala: 
Mária Zátrochová 


