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

 

Zloženie Rady školy k 31.12.2014 

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 

Zimová Jana, Ing. 

Olejníková Jana, Mgr. od 01.09.2014 Oľšavská Miriam, MVDr. MPH. 

Kormaníková Andrea, MUDr. 

Barnovská Lucia, PaedDr.  od 01.09.2014 Hermeľová Lenka, MUDr. 

 

Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

Špesová Oľga 

Kolodzejová Mária 

 

Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 

Bekešová Veronika 

 

Delegovaní členovia za zriaďovateľa: 

Stašák Rastislav, JUDr. 

Oláhová Edita, PhDr. 

Kundľová Bibiána, Mgr. 

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, 064 01 Stará Ľubovňa predkladáme nasledujúcu  

 

Výročnú správu 

o činnosti Rady školy za rok 2014 

 

1 



Rada školy (ďalej len 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 v roku 2014 pracovala 

podľa schváleného Plánu činnosti  a zišla sa na dvoch  zasadnutiach s nasledujúcimi bodmi 

rokovania. 

Prvé zasadnutie 10.03.2014: 

- Čerpanie rozpočtu školy za rok 2013 

- Návrh rozpočtu na rok 2014 

- Informácie o priebehu rekonštrukčných prác budovy materskej školy 

- Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2013 

- Prerokovanie a schválenie Plánu činnosti RŠ na rok 2014 

- Prerokovanie a schválenie Štatútu RŠ 

 

     Na tomto zasadnutí riaditeľka materskej školy podrobne oboznámila prítomných 

členov s výsledkami hospodárenia školy za rok  2013 a zároveň informovala členov RŠ aj 

návrhom rozpočtu na rok 2014. 

     Taktiež oboznámila prítomných s postupom rekonštrukcie materskej školy  a s 

niektorými doplňujúcimi prácami, ktoré neboli v pláne. 

- zvýšiť bezpečnosť strechy zábrany proti padajúcemu snehu,  

- výmena dlažieb na spojovacích chodbách,  

- na prízemí zriadiť WC. 

 Zdôraznila, že finančný zisk nákladov za teplo bude známy až po ukončení  

vykurovacieho obdobia.  

 Predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov s Výročnou správou o činnosti 

rady školy za rok 2013 v ktorej podrobne informovala čo bolo predmetom jednotlivých  
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zasadnutí RŠ za príslušný kalendárny rok.  

Viď. Výročná správa o činnosti rady školy za kalendárny rok 2013 na 

www.msvsetinska.sk 

Prerokovala Plán činnosti rady školy na kalendárny rok 2014, ktorý bol jednohlasne 

schválený.  

Zároveň prerokovala Štatút Rady školy, ktorý prítomní členovia rady školy 

jednohlasne schválili. Dňom schválenia nadobudol účinnosť. Všetky zmeny v Štatúte RŠ  

budú doplnené dodatkami, ktoré budú číslované a ktoré schváli nadpolovičná väčšina 

členov RŠ prítomná na zasadnutí.   

Viď. Štatút rady školy pri MŠ Vsetinska 36, Stará Ľubovňa na www.msvsetinska.sk 

Druhé zasadnutie 7.10.2014 

-    Informácia o zmenách členov rady školy 

-    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   

        materskej školy za školský rok 2013/2014 

- Koncepčný zámer rozvoja školy za školský rok  2013/2014                                        

- Informácia o počte prijímaných detí na školský rok 2014/2015 

            

 Vzhľadom na to, že 30.06.2014 dve členky ukončili členstvo v rade školy z dôvodu 

odchodu dieťaťa do ZŠ, preto bolo potrebné doplniť kooptáciou dvoch členov, ktorí získali 

v poradí najvyšší počet hlasov vo voľbách do rady školy. Novými členmi rady školy sa 

stála Oľšavská  Miriam, Mgr. a  Hermeľová Lenka, MUDr.  

 Riaditeľka MŠ oboznámila prítomných s výsledkami výchovno-vzdelávacej 

činnosti materskej školy za školský rok 2013/2014, kde podrobne informovala o aktivitách 

a prezentácii školy na verejnosti.  

MŠ je zapojená aj do interných projektov školy, ktorými sú „Moje zúbky“ - zameraný na 

dentálnu hygienu a „Cesta k zdraviu“ -  zameraný na posilňovanie pohybových aktivít, 

starostlivosť o organizmus dieťaťa prostredníctvom zdravej výživy a stravovacích 

návykov, zdravie a zdravý životný štýl.  

Viď. Príloha - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

 materskej školy za školský rok 2013/2014 
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 Riaditeľka MŠ oboznámila prítomných aj s koncepčným zámerom rozvoja  školy  

za príslušný školský rok.  Materská škola mala v školskom roku 2013/2014 vytýčené tieto 

strategicko-operatívne úlohy vychádzajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 

2009/2014 ktoré sme si stanovili v rovinách:  

      1.  Hodnotová orientácia 

      2.  Tradície školy 

      3.  Vonkajšie prostredie 

            4.  Vnútorné prostredie 

      5.  Personálne podmienky 

      6.  Materiálno-technické podmienky 

 Hlavnou myšlienkou koncepcie materskej školy v školskom roku 2013/2014 

v oblasti  „Hodnotovej orientácie“ bolo napĺňať ciele v týchto oblastiach: 

        -  rozvíjať osobnosť dieťaťa, 

        -  zamerať výchovu na posilňovanie úcty k ľudským právam, 

        -  venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný štýl, posilňovanie  

           úcty  k prírodnému prostrediu. 

Všetky ciele stanovené v oblasti „Tradície a krúžky“ sa priebežne plnili počas  

školského roka.  V materskej škole je bohatá tradícia krúžkovej činnosti. Krúžky majú   

vypracovanú potrebnú dokumentáciu v zmysle platnej legislatívy.  

V oblasti „Vonkajšie prostredie“ sa MŠ priebežne prezentovala rôznymi aktivitami  na 

verejnosti, ktoré sú rozpracované v jednotlivých častiach správy.  

V oblasti „Vnútorné prostredie“ sa vymenil nábytok v triedach, obnovili sa hracie  

kútiky. Keďže sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia MŠ, školský dvor je upravený   

len čiastočne, v budúcnosti sa bude pokračovať v úprave dvora. 

V oblasti „Personálne podmienky“ sa pokračovalo v ďalšom vzdelávaní pedagogických  

a nepedagogických zamestnancov, ktorý je súčasťou plánu kontinuálneho vzdelávania   na 

príslušný školský rok.  

 V oblasti „Materiálno-technické podmienky“ sa úlohy plnili priebežne počas roka. Viď. 

Príloha - koncepčný zámer rozvoja školy  na školský rok 2013/2014. 
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 V školskom roku 2014/2015  je zapísaných 188 detí, z toho MŠ Vsetínska 142 detí  

a elokované triedy MŠ Komenského 46 detí.  

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. 

 

Správu vypracovala predsedníčka rady školy Špesová Oľga a je dostupná na webovej  

stránke MŠ  www.msvsetinska.sk 

  

 
V Starej Ľubovni dňa 19.03.2015 
 
                                                                                                Špesová Oľga 
                                                                                           predseda rady školy 
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