
Hodnotiaca správa činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Chorvátsky Grob za rok 2011 
 

1. Zloženie Rady školy v roku 2011 
 

Rada školy pracovala v roku 2011 v tomto zložení: 

1. Mgr. Mária Svobodová – predseda RŠ, pedagogický pracovník – zástupca ZŠ 

2. Mgr. Zdenka Hržičová – zástupca rodičov ZŠ 

3. Margita Méčešová – pedagogický pracovník, zástupca MŠ (Čierna voda) 

4. Jarmila Jajcayová – pedagogický pracovník, zástupca MŠ (Školská 4) 

5. Dušan Barkol – zástupca nepedagogických pracovníkov 

6. Ľubica Samuelová – nepedagogický pracovník, od 13. 9. 2011 nahradená Bc. Luciou 

Mrázovou (zástupca zriaďovateľa) 

7. Helena Križanová – pedagogický pracovník (zástupca odborového zväzu), od 13. 9. 2011 

nahradená PaedDr. Erikou Mlynárčikovou (zástupca zriaďovateľa) 

8. Ing. Dana Michálková – zástupca zriaďovateľa 

9. Ing. Ján Granec – zástupca zriaďovateľa 

10. Nikoleta Macinská – zástupca rodičov MŠ (Čierna voda) 

11. Michaela Kubacková – zástupca rodičov ZŠ  

 
 

2. Uskutočnené zasadnutia Rady školy v r. 2011 

 
Prvé zasadnutie RŠ: Dňa 24. marca 2011 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady školy, kde bol 

schválený dodnes platný Štatút Rady školy. Na zasadnutí boli ako hostia prítomní aj vtedajšia 

pani riaditeľka PaedDr. Marcela Pechová, zástupkyňa MŠ Mgr. Oľga Kabátová a zástupca 

rodičov PaedDr. Erika Mlynárčiková.  

Stav ZŠ: V šk. roku 2010/2011 boli v ZŠ otvorené 4 triedy 1. stupňa – 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 2 

oddelenia Školského klubu detí (ďalej len ŠKD). Celkový počet detí na škole k dátumu 

prvého zasadnutia bol 53 detí (vrátane 1 integrovanej žiačky). Zvýšil sa počet kvalifikovaných 

pedagógov na škole (2 nové pracovné sily- Mgr. Miklošíková a PaedDr. Blaščáková), všetci 

pedagogickí pracovníci boli zapojení do kreditového celoživotného vzdelávania 

pedagogických pracovníkov.  

Škola bola zapojená do mnohých projektov: Modrá škola, E-slovakia, Zdravá škola, Školské 

mlieko, Školské ovocie, Daphne, Recyklohry. 

Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia nastal tiež veľký pokrok – v škole sa 

zapojilo bezdrôtové Wi-Fi pripojenie na internet (prostredníctvom Wi-Fi routera), bolo 

zakúpených 8 notebookov, ktoré žiaci využívajú na hodinách, 7 počítačov škola získala 

z firmy KIA a od Obecného úradu. Tiež prebehla výmena starých okien za plastové na celej 

budove ZŠ a MŠ (Školská 4) a nábytku v zborovni ZŠ.  

Boli podané žiadosti o projekty MŠVVaŠ SR a to v týchto oblastiach: Zdravá škola, 

Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc a tiež projekt nadácie Coop Jednota pod 

názvom Aby sa deti netúlali.  

Vyzbierané 2% z daní za kalendárny rok 2010 boli použité na vybudovanie dopravného 

ihriska a nákup kolobežiek, bicyklov, semaforov a prenosných dopravných značiek.  

Na tomto zasadnutí RŠ p. riaditeľka upozornila na tvorbu plesní v školskej jedálni a nutnosť 

zabezpečiť montáž odsávačov pár. Poukázala ďalej na neuspokojivý stav sociálnych zariadení 

v ZŠ, na školský dvor, ktorý nevyhovuje bezpečnostným a hygienickým kritériám a na 

nedostatok priestorov pre MŠ a ZŠ – toto súvisí s veľkým počtom prihlásených detí do MŠ 

i do ZŠ. 



Do ZŠ bolo k tomuto dátumu (24.3.2011) prihlásených 23 detí a musela sa teda udeliť 

výnimka od školskej inšpekcie (max. počet prvákov bol totiž toho času 22). Do MŠ bolo 

spolu prijatých 44 detí (23 detí na elokované pracovisko MŠ Čierna voda, 21 detí do MŠ 

Školská 4) a až 86 detí zostalo neprijatých.  

Rozhodlo sa aj o otvorení 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2011/2012.    

Zriaďovateľovi bol podaný návrh vypracovať projekt na rozšírenie priestorových kapacít šk. 

zariadení tak Materskej, ako aj Základnej školy v Chorvátskom Grobe.  

 

 

Druhé zasadnutie RŠ: Prebehlo dňa 13. septembra 2011. Menilo sa zloženie členov Rady 

školy – počet členov delegovaných zriaďovateľom sa zvýšil z dvoch na štyroch a ruší sa 

delegovaný zástupca orgánov alebo organizácií (čiže p. Helena Križanová za odborový zväz). 

Novým členom RŠ za zriaďovateľa sa stáva PaedDr. Erika Mlynárčiková (namiesto p. Heleny 

Križanovej) a Bc. Lucia Mrázová (namiesto p. Ľubice Samuelovej ako nepedagogického 

pracovníka).  

Ako hostia sa zasadnutia zúčastnili Mgr. Oľga Kabátová (poverená zastupovaním riaditeľky 

ZŠ), PaedDr. Ľudmila Koštáliková (nová zástupkyňa ZŠ) a p. Fuknová (zástupca rodičov MŠ 

Čierna Voda). Riaditeľka školy PaedDr. Marcela Pechová ukončila pracovný pomer ku dňu 

31. 8. 2011 a dočasným vedením ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob poverila zástupkyňu MŠ Mgr. 

Oľgu Kabátovú. Zástupkyňou ZŠ sa stala nová pedagogická pracovníčka – PaedDr. Ľudmila 

Košťáliková.  

Rada školy bola oboznámená so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Základnej školy s MŠ v Chorvátskom Grobe za šk. rok 2010/2011 (vypracovala býv. 

riaditeľka PaedDr. Marcela Pechová), tiež s Rámcovým učebným plánom na šk. rok 

2011/2012. Oba dokumenty boli jednohlasne schválené.  

Zriaďovateľom bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 4. novembra 2011.    

 

Tretie zasadnutie RŠ: Uskutočnilo sa dňa 26. októbra 2011. Bolo pozastavené členstvo 

dvom členom RŠ na vlastnú žiadosť – Mgr. Márii Svobodovej, predsedkyni RŠ (kvôli 

kandidatúre jej manžela do výberového konania na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ) a PaedDr. 

Erike Mlynárčikovej (kvôli jej vlastnej kandidatúre do výberového konania na pozíciu 

riaditeľa ZŠ s MŠ). Dočasne poverenou zastupujúcou predsedníčkou RŠ pri ZŠ s MŠ 

Chorvátsky Grob sa stala Ing. Dana Michálková a to do ukončenia výberového konania na 

pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob.  

 
 

3. Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob      
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob prebehlo dňa 4. 11. 2011. 

Členovia výberovej komisie s riadnym hlasom boli: Dušan Barkol, Mgr. Zdenka Hržičová, 

Jarmila Jajcayová, Michaela Kubacková, Nikoleta Macinská, Margita Méčešová, Ing. Dana 

Michálková (predseda RŠ), Bc. Lucia Mrázová. Nezúčastnil sa Ing. Ján Granec.  

Zúčastnení výberového konania s poradným hlasom: Ing. Miroslav Marynčák (starosta obce 

Chorvátsky Grob), Ivana Képešová. 

Výberového konania sa zúčastnili: Mgr. Juraj Babic, PaedDr. Erika Mlynárčiková, Mgr. Jozef 

Turanec, PaedDr. Gerald Svoboda. Kandidáti boli posudzovaní podľa nasledujúcich kritérií: 

komunikačné schopnosti, manažérske a organizačné schopnosti, koncepcia školy, schválené 

doplňujúce otázky. Každý člen výberovej komisie hodnotil individuálne každého uchádzača  

v hodnotiacej tabuľke podľa uvedených kritérií. Následne sa vypracovala celková 

sumarizačná tabuľka a po sčítaní a percentuálnom vyjadrení bodov zostavila výberová 

komisia poradie uchádzačov nasledovne: 1. PaedDr. Svoboda Gerald (95%), 2. Mgr. Babic 

Juraj (69.8%), 3. PaedDr. Mlynárčiková Erika (67,9%), 4. Mgr. Turanec Jozef (51,25%).  



Vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy bol zvolený PaedDr. Gerald Svoboda, ktorý 

do funkcie nastúpil dňa 15. 11. 2011.  
  

 

4. Koniec funkčného obdobia Rady školy a Voľby zástupcov jednotlivých 

organizačných zložiek do novej Rady školy pri ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob 
 

Dňom 27. 11. 2011 skončilo funkčné obdobie Rady školy.  

V dňoch 10. – 16. 11. 2011 prebehli voľby členov organizačných zložiek do novej Rady školy 

pri ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, v ktorých boli zvolení: 

1. Za organizačnú zložku MŠ, Školská 4 – rodičia Kviečinský Michal. 

2. Za organizačnú zložku MŠ, Pezinská 9 (Čierna Voda) – rodičia Fuknová Marcela 

3. Za organizačnú zložku ZŠ, Školská 4 – rodičia JUDr. Vydrová Alexandra a Mgr. 

Hržičová Zdenka 

4. Za organizačnú zložku ZŠ s MŠ – nepedagogickí zamestnanci Jánošíková Eva – táto 

však medzičasom ukončila pracovný pomer a tak bola doplnkovo zvolená Hamzová 

Jitka (vedúca školskej jedálne). 

5. Za organizačnú zložku MŠ, Školská 4 – pedagogickí zamestnanci Bihalová Andrea 

6. Za organizačnú zložku ZŠ, Školská 4 – pedagogickí zamestnanci PaedDr. 

Blaščáková Katarína 
7. Delegovaní za zriaďovateľa – Obecný úrad Chorvátsky Grob Mgr. Matula Peter, 

Ing. Michálková Dana, Ing. Granec Ján, PaedDr. Mlynárčiková Erika.  

 

 

 

 

Chorvátsky Grob, dňa 13. 3. 2011 

 

                                                                                                       

 PaedDr. Katarína Blaščáková, predseda RŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


