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

 

Zloženie Rady školy k 31.12.2015 

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 

Zimová Jana, Ing. 

Oľšavská Miriam, MVDr. MPH. 

Kormaníková Andrea, MUDr. od 01.09.2015 Guregová Danka 

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. 

 Kožuškanič Štefan, MUDr. 

 Mikulík Dalibor, PhDr. 

 Murcková Ľudmila, Ing. 

 

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 2015 

 

Rada školy (ďalej len RŠ) je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej  
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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. 

V zmysle Štatútu rady školy sa v roku 2015 sa uskutočnili dve  zasadnutia RŠ. Obsah 

jednotlivých zasadnutí  vyplýval hlavne z ustanovenia § 5. ods. (7)   zákona 596/2003 Z.z.  o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. 

V priebehu roka 2015 nevznikla potreba mimoriadneho zasadnutia. 

Prvé zasadnutie 19.03.2015: 

- Čerpanie rozpočtu školy za rok 2014 

- Návrh rozpočtu na rok 2015 

- Informácia o zápise deti do MŠ  

- Výročná správa o činnosti RŠ za rok 2014 

- Prerokovanie a schválenie Plánu činnosti RŠ na rok 2015 

     Na tomto zasadnutí riaditeľka materskej školy podrobne oboznámila prítomných členov 

s výsledkami hospodárenia školy za rok  2014 a zároveň informovala členov RŠ aj návrhom 

rozpočtu na rok 2015. 

Výsledky  hospodárenia za rok 2014.   

        bežné výdavky v roku 2014 boli     -   342 617 eur  

        nenormatívne na 5 ročné deti          -       8 952 eur 

        kapitálový  transfer                         -       5 520 eur 

        mimorozpočtové zdroje                  -     34 731 eur 

        hmotná núdza                                 -            70  eur 

        Spolu                                                   391 891 eur  

 Návrh rozpočtu na rok 2015.  

         bežné výdavky                                   -   340 280 eur 

         nenormatívne na 5 ročné deti             -       9 277 eur 

         Spolu                                                        349 557 eur 
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Riaditeľka MŠ  na tomto zasadnutí informovala prítomných, že v posledných rokoch je veľký   

záujem deti  do materskej školy. Žiaľ kapacita nepostačuje a preto nie je možné umiestniť  

všetky  deti. Z toho dôvodu sa rozhodla navrhnúť zriaďovateľovi vytvoriť ďalšiu triedu na  

elokovanom pracovisku na ulici Komenského, ktorá k 01.09.2015 bola zriadená. 

Predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov s Výročnou správou o činnosti rady školy za 

rok 2014 v ktorej podrobne informovala čo bolo predmetom jednotlivých zasadnutí RŠ za 

príslušný kalendárny rok. Zároveň oboznámila s plánom zasadnutí na rok 2015, ktorý 

prítomní členovia rady školy jednohlasne schválili. 

Druhé zasadnutie 7.10.2015 

-    Informácia o zmenách členov rady školy 

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

        materskej školy za školský rok 2014/2015 

       -      Koncepčný zámer rozvoja školy za školský rok  2015/2016  

 Vzhľadom na to, že k 30.06.2015 jedna  členka ukončila členstvo v rade školy z dôvodu 

odchodu dieťaťa do ZŠ, preto bolo potrebné doplniť kooptáciou jedného člena, ktorý získal 

v poradí najvyšší počet hlasov vo voľbách do rady školy. Novou členkou rady školy od 

01.09.2015 sa stála  Guregová Daniela. 

Riaditeľka MŠ  na tomto zasadnutí oboznámila prítomných s výsledkami výchovno- 

vzdelávacej   činnosti  materskej školy za školský rok 2014/2015, kde podrobne  informovala 

o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v príslušnom školskom roku.   

Viď. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 Zároveň oboznámila prítomných aj s koncepčným zámerom rozvoja  školy na školský rok 

2015/2016.  Zdôraznila, že v školskom roku 2015/2016 je pre Materskú školu Vsetínska 

najvyšším záväzným kurikulárnym dokumentom Školský vzdelávací program, ktorý po 

revidovaní k 30. 06. 2010 má názov: „Zvedaví ovocníčkovia“. Vzdelávací program definuje 

hlavné princípy a ciele materskej školy ako:  

- prostredníctvom aktivít podporovať návyky súvisiace so zdravým životným 

štýlom,  

- budovať pozitívne postoje k pohybu, športovým aktivitám a k svojmu zdraviu,  

- rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu s dôrazom na jedinečnosť 

osobnosti. 

ŠkVP obsahuje špecifické ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah edukácie a kľúčové  
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 kompetencie ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobností detí.  

Hlavnou myšlienkou koncepcie materskej školy na školský rok 2015/2016 v oblasti 

hodnotovej orientácie je 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.  

K 01.09.2015 bolo zapísaných  206 detí, z toho na elokovanom pracovisku ZŠ – Komenského 

66 detí a na MŠ -Vsetínska 140 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 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  13.05.2016 
 
                                                                                                Špesová Oľga 
                                                                                           predseda rady školy 
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