
Rada školy pri Materskej škole, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa 

 
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 VIII, bod  9 a 10 Štatútu rady školy pri Materskej 
škole na Vsetínskej ulici č. 36, Stará Ľubovňa predkladáme nasledujúcu  
 

Výročnú správu 
o činnosti Rady školy za rok 2013 

 
Rada školy (RŠ) je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej  
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky  
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti  
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  
a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená. 
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje  
verejné záujmy a záujmy deti , rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných  
zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce  
vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. 
Rada školy pri MŠ na Vsetínskej ulici 36, Stará Ľubovňa (ďalej len „Rada školy) v roku 2013 
pracovala podľa schváleného Plánu činnosti  a zišla sa na troch zasadnutiach s nasledujúcimi 
bodmi rokovania. 



Prvé zasadnutie 07.03.2013: 
- Otváranie obálok a overovanie požadovaných dokladov do výberového konania 
- Príprava výberovej komisie na výberové konanie – postup a priebeh výberového 

konania 
- Návrh na uznesenie 

Na tomto zasadnutí cieľom rady školy bolo pripraviť podmienky na  výberové konanie na 
funkciu riaditeľa MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa podľa výzvy zriaďovateľa v zmysle § 4 
ods. 4 zákona č.596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Po otvorení jednej obálky prítomní členovia  skontrolovali správnosť požadovaných dokladov 
k výberovému konaniu na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Vsetínska 36 Stará 
Ľubovňa.  
Rada školy zároveň dohodla postup a priebeh výberového konania, určila kritéria hodnotenia, 
a kompetencie jednotlivých členov. Určila dátum, čas a miesto výberového konania. 
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa sa konalo  
19. marca 2013  o 14.00 hodine na Mestskom úrade v Starej Ľubovni v malej zasadačke. 
Členmi výberovej komisie boli všetci členovia rady školy,  predseda výberovej komisie bola 
predsedníčka rady školy Oľga Špesová. Výberové konanie prebehlo úspešne.  
Na základe uznesenia z výberového konania rada školy navrhla zriaďovateľovi na 
vymenovanie do funkcie  riaditeľa MŠ  Vsetínska č. 36,  064 01 Stará Ľubovňa  
Mgr. Zuzanu Výšňovskú s počtom hlasov 11. 
Dokumentácia z výberového konania je uložená u predsedu rady školy. 
Druhé zasadnutie 04.06.2013: 

- Čerpanie rozpočtu školy za rok 2012 
- Návrh rozpočtu na rok 2013 
- Prerokovanie navýšenia počtu deti v triedach na školský rok 2013/2014 
- Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2012 
- Prerokovanie a schválenie Plánu činnosti RŠ na rok 2013 
- Informácia o riešení havarijného stavu budovy MŠ 

Riaditeľka školy podrobne informovala prítomných členov s čerpaním rozpočtu za rok 2012  
Celkový pokles príjmov oproti roku 2011 bol 23 888 eur.  
Zároveň informovala členov RŠ aj návrhom rozpočtu na rok 2013, ktorý bol navýšený oproti 
roku 2012 o 10 933 eur. 
Informovala prítomných členov aj navýšením počtov deti v triedach,  do konca septembra je 
potrebné podať žiadosť zriaďovateľovi. 
Na tomto zasadnutí predsedníčka  RŠ oboznámila s výročnou správou o činnosti RŠ za rok 
2012 a za prítomnosti členov  prerokovala a dala na  schválenie Plán zasadnutí RŠ na rok 
2013.  
Členovia rady školy za zriaďovateľa informovali prítomných členov, že MsZ dalo mandát 
primátorovi mesta získať finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ. Zároveň všetci prítomní 
súhlasili aby opäť rada školy vystúpila s diskusným príspevkom ohľadom rekonštrukcie MŠ 
na najbližšom zasadnutí MsZ. 
Účasť na Mestskom zastupiteľstve: 



Členovia rady školy  dňa 13. 06.2013 sa zúčastnili na zasadnutí MsZ , na ktorom 
predsedníčka rady školy a členka rady školy za rodičov yystúpili s diskusným príspevkom 
v ktorom opätovne priblížili zlý technický stav budovy materskej školy a žiadali poslancov 
mesta o pomoc pri riešení  havarijného stavu budovy.  
Dňa 13.08.2013 opäť rada školy sa zúčastnila na zasadnutí MsZ , na ktorom vystúpil s 
diskusným príspevkom rodič, ktorý opätovne  apeloval na to, že je najvyšší čas urobiť v rámci  
rekonštrukcie podnetné kroky. Na tomto zasadnutí  poslanci mesta odsúhlasili úver , ktorý bol  
určený na účely rekonštrukcie budovy materskej školy. 
Tretie zasadnutie 19.09.2013: 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za  
školský rok 2012/2013 

- Koncepčný zámer rozvoja školy 
- Prerokovanie Školského poriadku 

Riaditeľka školy prerokovala  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v ktorej podrobne 
priblížila analýzu edukačného procesu. 
Zdôraznila, že pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania a získavania profilu absolventa 
predprimárneho vzdelávania škola dosiahla výrazné pozitíva v oblasti perceptuálno-
motorickéh rozvoja, v oblasti kognitívneho rozvoja a v oblasti sociálno-emocionalného 
rozvoja. 
Našim poslaním je zmeniť tradičnú školu na modernú a tomu je prispôsobené plánovanie 
edukačného procesu s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. Hlavným cieľom je 
uľahčiť novým deťom plynulú adaptáciu na nové prostredie MŠ, postupne pripraviť deti na 
primárne vzdelávanie a na život deti v spoločnosti, uplatňovať a chrániť práva dieťaťa , 
rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, napĺňať potrebu dieťaťa po 
sociálnom kontakte s rovesníkmi, podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou 
a rozvíjať potenciál deti s nadaním. 
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo 6 pedagogických zamestnancov kontinuálne 
vzdelávanie, ktoré ukončili záverečnými pohovormi pred komisiou. 
Ďalej riaditeľka školy informovala o účasti  ostatných zamestnancov školy na vzdelávaniach.  
Zároveň podrobne informovala prítomných členov o aktivitách a prezentácii školy na 
verejnosti, o krúžkovej činnosti, o spolupráci rodiny a školy, o finančnom a hmotnom 
zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti, o priestorových a materiálno-technických  
podmienkach školy.  
Vybavenie školy učebnými pomôckami je uspokojivé a postupne ho dopĺňame . Do budúcna 
je potrebné realizovať modernizáciu tried učebnými pomôckami, didaktickou technikou 
a hračkami, dopĺňať učiteľskú  a detskú knižnicu, obnoviť zastaranú digitálnu techniku – 
rádioprehrávače, a doplniť PC o nové softvéry. Momentálne sa realizuje kompletná 
rekonštrukcia budovy MŠ a do budúcna je potrebné zrealizovať rekonštrukciu školského 
dvora a rekonštrukciu oplotenia školy. 
Zároveň informovala s Plánom práce školy na školský rok 2013/2014 
Koncepcia rozvoja školy na roky 2013/2018 nadväzuje na koncepciu vypracovanú v roku 
2010, na aktuálny stav školy, tradície a silné stránky školy. Rozvíja slabé stránky školy, 
znižuje rizika a ohrozenia plnením nových úloh. 



V našej materskej škole sa všetci snažíme dať deťom taký základ, aby mali po celý život 
potešenie z objavovania nového  a zo vzdelávania. 
V ďalšom bode programu riaditeľka školy prerokovala Školský poriadok, ktorý vydáva 
riaditeľka školy a je vypracovaný v zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 
306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z, Pracovného  
poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení s  
prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy (ďalej len MŠ).  
 Školský poriadok MŠ je platný pre Materskú školu so sídlom na Vsetínskej ul. č.  
36 v Starej Ľubovni a jej elokovaných tried na Komenského ul. č. 8. 
Zo všetkých zasadnutí sú vyhotovené zápisnice, ktoré sú uložené v dokumentácii rady školy. 
Hospodárenie rady školy: 
Z hľadiska hospodárenia  Rada školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami,  
z toho dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.  

      Na záver  chcem poďakovať všetkým členom RŠ za ich aktívny a zodpovedný  
prístup a účasť na zasadnutiach RŠ ako aj vedeniu školy za dobrú spoluprácu, ktorú hodnotím 
obojstranne korektnú a ústretovú.  
Osobitne chcem poďakovať v mene rady školy vedeniu mesta a MsZ za ústretovosť a ich 
záujem pri riešení problematiky havarijného stavu budovy materskej školy, že  v tomto smere 
uskutočnili podnetne kroky a pristúpili ku kompletnej rekonštrukcii budovy MŠ. 
 
 
Správu vypracovala predsedníčka rady školy Špesová Oľga a je dostupná na webovej  
stránke MŠ. 
  
V Starej Ľubovni dňa 10.03.2014 
 


