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Zloženie Rady školy  

 
Zvolení zástupcovia rodičov: 
Ing. Zimová Jana 
Mgr. Olejníková Jana 
MUDr. Kormaníková Andrea 
PaedDr. Barnovská Lucia   
 
Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 
Špesová Oľga 
Kolodzejová Mária 
 
Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 
Bekešová Veronika 
 
Delegovaný členovia za zriaďovateľa: 
JUDr. Stašák Rastislav 
PhDr. Oláhová Edita 
Mgr. Kundľová Bibiána 
Sivuľka Milan 
 

Výročná správa 
 
Na základe povinnosti vyplývajúce z článku 8, bod 7, 8 a 9 Štatútu rady školy pri Materskej 
škole na Vsetínskej ulici č. 36, Stará Ľubovňa predkladáme nasledujúcu  
 

Výročnú správu 
o činnosti Rady školy za rok 2012 

 
V apríli 2012 Rade školy ukončilo štvorročné volebné obdobie, na základe ktorého bola 
konštituovaná nová rada školy a to tajnou voľbou pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov a zástupcov rodičov deti. 
Dňa  16.04.2012  sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady školy na ktorom členovia 
tajným hlasovaním zvolili predsedu Rady školy, ktorým sa stála Špesová Oľga, zástupca za 
pedagogických zamestnancov.  Podpredsedom sa stála MUDr. Kormaníková Andrea, 
zástupca za rodičov. 
Rada školy pri MŠ na Vsetínskej ulici 36, Stará Ľubovňa (ďalej len „Rada školy) v roku 2012 
pracovala podľa schváleného Plánu činnosti  a zišla sa na troch zasadnutiach s nasledujúcimi 
bodmi rokovania: 
 
Zasadnutie konané dňa 21.05.2012: 



� Prerokovanie a schválenie výročnej správy RŠ za rok 2011 
� Prerokovanie a schválenie plánu činnosti na rok 2012 
� Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2011 
� Oboznámenie s rozpočtom na rok 2012 

Výročnú správu o činnosti Rady školy za rok 2012 podrobne vypracovala a na zasadnutí 
predložila predsedníčka rady školy Oľga Špesová. Výročná správa pre verejnosť je prístupná 
na internetovej stránke školy a na nástenke v sídle rady školy. Zároveň predložila prítomným 
členom rady školy na prerokovanie a schválenie Plán činnosti rady školy na rok 2012.                                                                            
Na tomto zasadnutí riaditeľka MŠ Ing. Ivana Kirkov podrobne informovala prítomných 
členov rady školy so stavom čerpania finančných prostriedkov za rok 2011 a zároveň 
oboznámila s rozpočtom na 2012. Zdôraznila, že finančná situácia našej Materskej školy je 
nepostačujúca vzhľadom na to, že budova MŠ je v zlom technickom stave a náklady na jej 
prevádzkovanie sú vysoké. Pokiaľ zriaďovateľ nenájde vhodné riešenie a nepristúpi  k jej 
rekonštrukcii, nebude možne túto finančnú situáciu do budúcna zvládnuť. Preto riaditeľka MŠ 
poprosila radu školy o pomoc, aby začala rokovať o tomto probléme s vedením mesta 
a Mestským zastupiteľstvom. 
Zasadnutie konané dňa 04.06.2012: 

� Návrh na riešenie havarijného stavu budovy materskej školy  
Na podnet rady školy sa uskutočnilo stretnutie na Mestskom úrade v Starej Ľubovni na 
ktorom sa stretli členovia rady školy s vedením mesta zastúpené primátorom mesta PaedDr 
Michalom Biganičom a prednostom MÚ Mgr. Antonom Karnišom a vedením MŠ za účasti 
riaditeľky Ing. Ivany Kirkov. Na tomto stretnutí sa zúčastnené strany zhodli na tom, že 
budova MŠ Vsetínska nutné potrebuje rekonštrukciu. Vedenie mesta zároveň odporučilo rade 
školy vystúpiť s diskusným príspevkom na zasadnutí MsZ, v ktorom je potrebné priblížiť 
celkový stav budovy materskej školy. 
Dňa 21. 06. 2012 vystúpila predsedníčka RŠ s diskusným príspevkom na zasadnutí MsZ 
v ktorom priblížila zlý technický a finančný stav budovy MŠ a zároveň poprosila poslancov 
mesta o pomoc pri riešení tohto problému. Poslanci mesta zvážili vážnosť situácie a zhodli sa 
na tom, že je potrebné pristúpiť k u komplexnej  rekonštrukcií budovy MŠ.  
 
Zasadnutie konané dňa 11.10.2012: 

� Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej  
školy  za školský rok  2011/2012 

� Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 
školy v školskom roku 2012/2013 

� Prerokovanie Školského poriadku 
� Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 
� Informácie o riešení havarijného stavu budovy MŠ 

Zastupujúca riaditeľka Mgr. Výšňovská Zuzana prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy, za školský rok 2011/2012 v ktorej 
podrobne previedla analýzu výsledkov edukačného procesu. V správe zdôraznila, že hlavným 
cieľom vzdelávania v MŠ na Vsetínskej ulici je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, 
kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie 
a na život v spoločnosti. 



Zároveň informovala prítomných členov o pedagogicko-organizačnom a materiálno-
technickom zabezpečení školy.  
K 30.6.2012 nastali organizačné zmeny v MŠ, rušila sa jedná trieda a tým sa znížil počet tried  
z 9 na 8 tried. Od 1. 9. 2012 prevádzkujeme 6 tried  v MŠ na Vsetínskej ulici a 2 alokované 
triedy v MŠ na Komenského ulici z celkovým počtom 183 deti. 
Edukačný proces v školskom roku 2012/2013 zabezpečuje 18 pedagogických zamestnancov 
vrátane 1 riaditeľky a 2 zástupkýň. Máme 100% kvalifikovanosť, z toho 3 vysokoškolský 
vzdelané učiteľky. Všetky pracujú na plný úväzok. 
Počet nepedagogických zamestnancov je 13, z toho 1 zamestnankyňa ekonomického centra.  
Poradné organy MŠ sú: 
- Rada školy – predseda Špesová Oľga, 11 členov  pracuje v súlade so Štatútom Rady školy. 
- Pedagogická rada –ktorá rieši otázky edukačného procesu a poskytuje námety na jeho     
   zlepšenie, má 18 členov 
- Slovenská rada rodičovských združení – RZ pri MŠ – predseda Petronela Bernátová 
  Výbor  má 8 členov. 
- Metodické združenie – členmi sú všetky pedagogický zamestnanci MŠ Vsetínska.  
  MZ  pracuje v súlade so Štatútom MZ a Plánom práce na príslušný školský rok, predsedom          
  je Jendrichovská Helena. 
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – je poradným orgánom  
   pre pedagógov a rodičov deti MŠ. 
Vybavenie MŠ učebnými pomôckami a  spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické 
a pracovné činnosti je dostatočné a v rámci finančných možnosti ho pravidelne dopĺňame. 
Z údržieb a oprav sa zrealizovali maľby v jednotlivých triedach, spálňach a šatniach, 
vymaľovala sa kuchyňa a príslušné sklady a urobili sa drobné údržby sociálnych zariadení. 
Veľmi je potrebná komplexná rekonštrukcia budovy MŠ.  
Ďalej prerokovala  Školský poriadok, ktorý vydáva riaditeľka MŠ a je platný pre MŠ so 
sídlom na Vsetínskej ulici 36, Stará Ľubovňa a jej alokovaných tried na Komenského ulici 8. 
Viď. Školský poriadok MŠ. 
Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje 
výchova a vzdelávanie. V praxi boli zistene drobné nedostatky vo všeobecných a tematických 
cieľoch a preto bolo potrebné jednotlivé ciele presunúť tak, aby sa zefektívnil výchovno-
vzdelávací proces. Z toho dôvodu bol ŠkVP k 30.6.2012 revidovaný. 
Zo všetkých zasadnutí sú vyhotovené podrobné zápisnice, ktoré sú uložené v dokumentácii 
rady školy. 
Hospodárenie rady školy:  
Rada školy v priebehu roka 2012 nedisponovala so žiadnymi finančnými prostriedkami.  
Administratívnu činnosť zabezpečovala z prostriedkov rozpočtu školy. 
 
V závere sa chcem poďakovať všetkým členom rady školy ako aj vedeniu MŠ za dobrú 
spoluprácu počas uplynulého roka 2012 
 
V Starej Ľubovni dňa  04.06.2013                                                
                                                                                                  Predseda Rady školy 
                                                                                                   Špesová Oľga 



 


