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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ v Podkoniciach, ktoré sa konalo dňa 9. apríla 2013 

o 18:00 hod v zasadačke OÚ Podkonice. 

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

Ing. Zátrochová Mária, Pobožná Andrea, Ing. Hošalová Katarína, Turčanová Vladimíra, Valent 

Róbert 

Neprítomní členovia: Ing. Chaban Ján, Stachová Viera, Barlová Miroslava 

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

Mgr. Hruška Martin, PhD. 

 

Body programu: 

1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho stretnutia  

2. Dotazník pre rodičov - vyhodnotenie 

3. Rozšírenie kapacity materskej školy 

4. Rôzne 

5. Uznesenia  

 

K  bodu 1.: 

Financovanie voľnočasových aktivít detí (záujmové krúžky) 

Starosta obce informoval, že zmluvy týkajúce sa spolupráce obce z centrami voľného času sú 

pripravené a na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10. 4. 2013 budú predložené na 

schválenie. 

V materskej škole bude naďalej prebiehať v pondelok o 15:00 hod výtvarný a pohybový 

krúžok, ktorý je financovaný štátom a je poskytovaný cez Centrum voľného času Brusno 

(vedie ho Mgr. Dobríková Zuzana). V MŠ ešte prebieha krúžok Kroky – p. Mezovská, 

financovaný rodičmi. 

K bodu 2.: 

Dotazník pre rodičov - vyhodnotenie 

Na základe uznesení z predchádzajúcich zasadnutí vypracoval Martin Hruška v spolupráci 

s členmi Rady školy za MŠ dotazník pre rodičov detí, navštevujúcich materskú školu 

v Podkoniciach. Na zasadnutí všetkých prítomných oboznámil s výsledkami dotazníka. 

Rodičia sa mali vyjadriť na otvorené otázky týkajúce sa nasledovných oblastí: 
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- silné stránky MŠ, slabé stránky MŠ, vnímanie základnej školy, súhlas/nesúhlas so 

zachovaním základnej školy, sledovanie informácií o ZŠ s MŠ na www.nasepodkonice.sk, 

snaha Rady školy o získavanie pravidelnej spätnej väzby na činnosť ZŠ s MŠ. Dotazník bolo 

potrebné vyplniť elektronicky z dôvodu zachovania anonymity respondentov. 

Základné zistenia: 

 z  18 rodičov dotazník odoslalo 10 rodičov, 

 spokojnosť/nespokojnosť rodiča s MŠ má jednoznačný vplyv na zapísanie/nezapísanie 

dieťaťa do ZŠ v Podkoniciach, 

 vyjadrenia rodičov k jednotlivým bodom boli obsiahle - rodičia mali potrebu vyjadriť 

sa k činnosti  ZŠ a MŠ. 

Vytlačený sumár vyjadrení rodičov k jednotlivým častiam dotazníka bol odovzdaný všetkým 

prítomným.   

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že výsledkom dotazníka je potrebné venovať veľkú 

pozornosť, aby sa zlepšila činnosť ZŠ a MŠ a následne aj spokojnosť rodičov. 

Následným krokom bude stretnutie užšej pracovnej skupiny v zložení Hruška Martin, 

Dobríková Zuzana, Turčanová Alena, Zátrochová Mária, Kukučka Michal. Pracovná skupina 

bude analyzovať vyjadrenia, návrhy a názory rodičov a navrhne opatrenia na zlepšenie 

činnosti ZŠ a MŠ a na zvýšenie spokojnosti rodičov. Na najbližšom rodičovskom združení 

tento návrh odprezentuje rodičom. 

K bodu 3.: 

Pani učiteľka Alena Turčanová informovala, že na budúci školský rok obdržala 7 žiadostí 

o prijatie dieťaťa do MŠ. Celkovo by tak MŠ navštevovalo 27 detí. Vzhľadom k tomu, že 

z hygienických dôvodov súčasná kapacita MŠ postačuje len pre 18 detí, je potrebné rozšíriť 

priestory pre materskú školu a prijať ešte 1 učiteľku, aby sa vyhovelo všetkým žiadostiam 

rodičov.  

K bodu 4.: 

Pani učiteľka Mária Turčanová navrhla, aby na Tonkovičových slávnostiach mala naša ZŠ 

a MŠ stánok s výrobkami detí. Finančné prostriedky z podobnej akcie ( vianočných trhov) 

veľmi pomohli ZŠ a MŠ pri dofinancovaní základných výdavkov. Taktiež by deti mohli vystúpiť 

na slávnostiach. 

K bodu 4.: 

Pani  učiteľky MŠ upozornili na nečistotu v telocvični, predovšetkým na pravidelne sa 

vyskytujúce chumáče prachu, čo do značnej miery obmedzuje pohyb detí v telocnični. 

V súčasnosti telocvičňu riadia ženy, ktorá cvičia Zumbu (umýva sa len podlaha). 

 

http://www.nasepodkonice.sk/
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Uznesenie č. 1: 

Vyjadriť sa  k žiadosti p. učiteľky Aleny Turčanovej o rozšírenie kapacity materskej školy. 

Zodp.: Starosta obce 

Termín: 30. 4. 2013 

 

Uznesenie č. 2 

Zabezpečiť upratovanie telocvične v dostatočnej miere tak, aby sa odstránili problémy 

s prachom. Je potrebné, aby sa upratoval dôkladne aj celý priestor telocvične, nielen 

podlahy. 

Zodp.:  Starosta obce 

Termín: 30. 4. 2013 

 

Uznesenie č. 3: 

Vypracovať návrh opatrení k zlepšeniu činnosti ZŠ a MŠ v Podkoniciach na základe spätnej 
väzby získanej od rodičov.  
 
Zodp.: Dobríková Zuzana, Zátrochová Mária, Hruška Martin, Turčanová Alena, Kukučka 
Michal 
Termín: do 30. 4. 2013 
 
 
Uznesenie č. 4: 

Na najbližšom rodičovskom združení oboznámiť rodičov s výsledkami dotazníka, ako aj 
s návrhmi opatrení zameranými na zlepšenie činnosti ZŠ a MŠ.  
 
Zodp.: Dobríková Zuzana, Zátrochová Mária, Hruška Martin, Turčanová Alena, Kukučka 
Michal 
Termín: do 30. 5. 2013 
 
 
Vypracovala: 
Zátrochová Mária 


