
1 
 

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

 

Zloženie Rady školy k 31.12.2017 

 

Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

Špesová Oľga.......................................MŠ Vsetínska  –  predseda 

Kormaníková Jana ..............................MŠ Vsetínska  - člen 

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 

Romaňaková Marcela, Bc. .................MŠ Vsetínska - člen 

Vorobeľová Jana, MUDr. ..................MŠ Vsetínska - člen 

Szárazová Miriam, JUDr....................MŠ Vsetínska – člen 

Kovalčík Patrik, JUDr. ......................MŠ Vsetínska - člen 

 

Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 

Hutníková Marta ..............................MŠ Vsetínska – člen 

 

Delegovaný zástupcovia za zriaďovateľa: 

Stašák Rastislav, JUDr. ..................................člen 

Mikulík Dalibor, PhDr. ..................................člen 

Sokol Peter, Ing...............................................člen 

Solár Aleš, Ing. ..............................................člen 

 

Výročná správa 

Na základe povinnosti vyplývajúcej 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 2017 

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 detí, 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  v roku 2017 sa uskutočnili dve  riadne zasadnutia RŠ. 

Obsah jednotlivých zasadnutí  vyplýval hlavne z ustanovenia § 5. ods. 7 zákona č. 596/2003 

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

zákonov. 

Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 13.03.2017 a predmetom rokovania boli tieto body 

programu: 

  -  Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2016 

  -   Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na rok 2017 

  -   Návrh rozpočtu školy na rok 2017 

  -   Výsledky hospodárenia školy za rok 2016 

Na tomto zasadnutí predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov s Výročnou správou 

o činnosti rady školy za rok 2016, v ktorej podrobne informovala, čo bolo predmetom 

jednotlivých zasadnutí RŠ za príslušný kalendárny rok.  

Zároveň členom predstavila plán zasadnutí na rok 2017, ktorý prítomní členovia rady školy 

jednohlasne schválili. 

Riaditeľka materskej školy podrobne oboznámila prítomných členov s výsledkami 

hospodárenia školy za rok 2016 a zároveň informovala členov RŠ o návrhu rozpočtu na rok 

2017. 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 10.10.2017 predmetom rokovania boli tieto body 

programu: 

    -   Informácia o zmenách  ŠkVP „Zvedaví ovocníčkovia“ 

    -   Správa  o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach materskej  

        školy za školský rok 2016/2017  

    -   Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2017/2018 
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       -   Informácia o počte prijímaných detí na školský rok 2017/2018 

      -    Prerokovanie  a schválenie  Dodatku č. 1 k štatútu RŠ pri MŠ Vsetínska 36,  

           Stará Ľubovňa 

       -   Návrh na prerokovanie výšky koeficientu na dieťa 

Keďže  sa od 1.9.2017 zmenil školský zákon, kde bolo dané, že školské vzdelávacie  

programy nemajú obsahovať niektoré časti, bolo potrebné revidovať náš  ŠkVP: 

      - vypustila sa časť Personálne zabezpečenie 

      - vypustila sa časť Podmienky na zaistenie BOZP 

      - vypustila sa kapitola 11 - kontinuálne vzdelávanie 

      - zmena vedúca ŠJ 

      - zmena o vydávaní osvedčení - na základe žiadosti rodiča 

      - vypustili sa počty tried a detí, aby sme to nemuseli stále meniť 

Ostatné časti ostali nezmenené. 

Riaditeľka MŠ na tomto zasadnutí oboznámila prítomných s výsledkami výchovno- 

vzdelávacej  činnosti  materskej školy za školský rok 2016/2017, kde podrobne informovala 

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

V školskom  roku  2016/2017  bol  pre  Materskú  školu  Vsetínska  najvyšším  záväzným  

kurikulárnym  dokumentom  Školský  vzdelávací  program  „Zvedaví  ovocníčkovia“. 

Vzdelávací program definoval 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. 

Zdôraznila, že hlavnou  myšlienkou  koncepcie  materskej  školy  na  školský  rok  2016/2017  

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 stanovené ciele v oblasti  –  Hodnotová orientácia školy, sa priebežne plnili 

 počas školského roka. 

 V materskej škole a jej elokovaných triedach je bohatá tradícia krúžkových činností,    

 ktoré realizovali kmeňoví učitelia alebo interní lektori.  
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Viď. Správa o výchovno - vzdelávacích výsledkoch a podmienkach materskej školy za 

školský rok 2016/2017. 

Riaditeľka MŠ oboznámila prítomných aj s koncepčným zámerom rozvoja  školy na  

školský rok 2017/2018.  

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a   

doplnení niektorých zákonov a v zmysle so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 sme  

vypracovali nový Školský vzdelávací program pod názvom „Zvedaví ovocníčkovia“, ktorý je 

platný od 1. septembra 2016. Je pre MŠ najvyšším kurikulárnym dokumentom. Tento 

vzdelávací program nahradil Školský vzdelávací program pod názvom „Kto má zdravie, má 

všetko“ platný od 1. septembra 2009, ktorý bol viackrát revidovaný. Hlavným cieľom je 

uľahčiť novým deťom plynulú adaptáciu na nové prostredie MŠ, postupne pripraviť deti na 

primárne vzdelávanie v ZŠ a na život 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, 

rozvíjať potenciál deti s nadaním. Našim zámerom je celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. 

ŠkVP  obsahuje  stratégiu,  špecifické  ciele  a  poslanie  MŠ,  ktoré  budeme  plniť  v     rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom vzdelávacích oblastí.   

Viď. Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2017/2018. 

V školskom roku 2017/2018 je v našej MŠ zapísaných 209 detí. Z toho na elokovanom  

pracovisku na Komenského ulici je 71 detí a MŠ Vsetínska je 138 detí.   

V  Čl. I. zákona č. 177/2017 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe   

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v ktorom sa spresňuje problematika zániku členstva zástupcu 

pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v rade školy (§25 ods. 12 

písm. d).  Zmenu ustanovenia bolo  potrebné premietnuť do štatútu každej rady školy.  

V súlade s touto novelizáciou RŠ pri MŠ Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa vydala Dodatok 

č. 1, ktorý upravuje Článok V, ods. 6 písmeno d) v ktorom spresňuje problematiku zániku 

členstva zástupcu pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v rade 

školy. Dodatok č.1  bol na zasadnutí jednohlasne schválený. 

Viď. Dodatok č. 1.  štatútu RŠ.  

Na odporučenie pedagogickej rady, predsedníčka RŠ navrhla zástupcom za zriaďovateľa 

prerokovať na mestskom zastupiteľstve výšku koeficientu na dieťa. Riaditeľka MŠ priblížila 

prítomným členom z akého dôvodu je nutné uvažovať nad touto zmenou. Finančné 

prostriedky, ktoré dostávame na dieťa, stačia iba na vykrytie miezd, nestačia však už na 
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tovary a služby a na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou MŠ. Preto musíme tieto 

náklady  hradiť  z rodičovských finančných prostriedkov. Ak by tieto finančné prostriedky  

ostávali  v MŠ, mohli by sa využiť efektívne, či už na  zakúpenie učebných alebo 

didaktických  pomôcok,  ktoré pomáhajú učiteľkám vo výchovno-vzdelávacom procese alebo 

na zveľadenie  interiéru či exteriéru MŠ. 

Zo všetkých zasadnutí sú vyhotovené zápisnice, ktoré sú spolu s prezenčnými listinami 

uložené v dokumentácii rady školy. 

V priebehu roka 2017 nevznikla potreba mimoriadneho zasadnutia.  

Hospodárenie rady školy: 

Z hľadiska hospodárenia Rada školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, z 

toho dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.   

V závere  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 Oľga Špesová a je dostupná na webovej  

stránke MŠ www.msvsetinska.sk 

  

 

V Starej Ľubovni dňa  20.03.2018 

 

                                                                                                Špesová Oľga 

                                                                                           predseda rady školy 

 

 

 

                   

 

 

 


