
Rada školy pri MŠ na Vsetínskej ulici č.36, Stará Ľubovňa
 
 
Zloženie rady školy za rok 2010:
 
Špesová Oľga                              zástupca ped.z amestnancov  MŠ Vsetínska           predseda   
Kolodzejová Mária                        zástupca ped. zamestnancov  MŠ Vsetínska          tajomník
Ing. Zimová Jana                          zástupca rodičov – MŠ Vsetínska                           podpredseda 
MUDr. Kormaníková Andrea       zástupca rodičov – MŠ Vsetínska                           člen
Mgr. Olejníková Jana                     zástupca rodičov – MŠ Vsetínska                           člen
MVDR: Olšavská Miriam              zástupca rodičov – MŠ Vsetínska                           člen
Bekešová Veronika                         zástupca neped. zamestnancov – MŠ Vsetínska     člen
MUDr. Priputníková Jana             zástupca zriaďovateľa                                             člen
PaedDr. Kollárová Eva                  zástupca zriaďovateľa                                             člen
Bc. Hriňaková Alena                      zástupca zriaďovateľa                                             člen
Benko Milan                                    zástupca zriaďovateľa                                             člen
 
 
 
 
Výročná správa o činnosti rady školy za kalendárny rok 2010
 
V roku 2010 rada školy uskutočnila tri zasadnutia.
Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 25. marca 2010 na ktorom bola prítomná  riaditeľka MŠ Ing. 
Kirkov Ivana, ktorá v krátkosti informovala prítomných členov o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch školy za I. polrok 2009/2010. Zároveň oboznámila  členov s rozpočtom školy 
za rok 2009, ktorý bol schválený uznesením MsZ  XI/2008 zo dňa 11.12.2008 s celkovými 
výdavkami vo výške 736 091,- eur. Skutočné príjmy a výdavky po troch zmenách za rok 2009 
činili 663 460,- eur. Zároveň informovala prítomných aj s návrhom rozpočtu na rok 2010, kde 
predpokladaná štruktúra príjmov školy na rok 2010 bola 423 316,- eur bez kapitálov. 
Ďalej informovala aj o počte prijímaných deti na školský rok 2010/2011. Vyhoveli sme 
všetkým rodičom  a kapacita materskej školy bola naplnená. 
Na tomto zasadnutí predseníčka rady školy predniesla výročnú správu za rok 2009, ktorá bola 
dostupná k nahliadnutiu širokej verejnosti na webovej stránke materskej školy Vsetínska 36,  
a na verejnej nástenke v priestoroch materskej školy.
Zároveň bol prerokovaný a schválený plán činnosti rady školy na kalendárny rok 2010 
a Štatút rady školy, ktorý bol prepracovaný a od toho dňa nadobudol účinnosť a týmto dňom 
sa zároveň rušil predchádzajúci štatút rady školy. 
Druhé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 25.mája 2010. Na základe § 17 zákona 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a čl. 4 Smernice MŠ SR č. 1/2004 z 1.apríla 2004 mesto Stará Ľubovňa 
požiadalo radu školy pri MŠ  na Vsetínskej ulici o vyjadrenie stanoviska k vyradeniu 
výdajnej školskej jedálne zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Termín 
predpokladaného ukončenia činnosti výdajnej školskej jedálne bol  plánovaný k 31. augustu 
2010. Od septembra 2010 stravovanie detí MŠ malo byť zabezpečené v školskej jedálni 
Tatranská ulica č.21, Stará Ľubovňa ako súčasť MŠ po jej zaradení do siete škôl a školských 
zariadení. Dôvodom vyradenia bolo to, že mesto Stará Ľubovňa prehodnotilo finančné 
náklady na prevádzku výdajnej školskej jedálne a na základe toho prijalo uznesenie o zriadení 
školskej jedálne pri MŠ na Tatranskej ulici č. 21, Stará Ľubovňa po jej zaradení do siete.



Rada školy pri MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa na zasadnutí konaného dňa 25. mája 2010 
súhlasila s vyradením výdajnej školskej jedálne Tatranská 21, ktorá je súčasťou MŠ Vsetínska 
č.36, Stará Ľubovňa zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 27.októbra 2010. 
Riaditeľka MŠ predniesla podrobnú správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti , jej výsledkoch 
a podmienkach materskej školy za školský rok 2009/2010. Naša materská škola zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky. Naším cieľom je 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. Aktivity a prezentácie školy na verejnosti boli plnené podľa ročného 
plánu práce.  
Krúžkovú  činnosť v materskej škole sme realizovali v spolupráci CVČ, ZUŠ Jána Melkoviča, 
súkromnou ZUŠ a vzdelávacou agentúrou Pro America. Zapájali sme sa aj do výtvarných 
súťaží: Dúha, Vesmír očami detí, Zvieratka v záhrade, Dielo tvojich rúk. Výtvarne práce 
boli zaslané do časopisu Včielka a Vrabček. Okrem týchto krúžkových činnosti na našej 
MŠ pracuje hudobno-spevácky krúžok „Sedmokráska“ a spevácky krúžok „Štúrovčatá“. 
Plnili sme aj úlohy z Národného projektu škôl podporujúcich zdravie ako sú „Zdravé zúbky“ 
a „Cesta k zdraviu“ a to podľa osobitného plánu.
Viď. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy 
za školský rok 2009/2010.
Ďalej riaditeľka školy oboznámila prítomných členov s plánom práce  školy na školský 
rok 2010/2011 v ktorom sú konkrétne rozpracované aktivity, ktoré budeme plniť v tomto 
školskom roku.
Viď. Plán práce školy na školský rok 2010/2011.
Vzhľadom nato, že v minulom školskom roku v ŠVP pri plánovaní sme zistili určité 
nedostatky, preto bolo nutné pristúpiť k jeho revidovaniu. Učebné osnovy pozostávajú z 10 
obsahových celkov. Ich ohraničenie nie je časovo dotované. Pred každým obsahovým celkom 
je stručná informácia o tom, z ktorých tém pozostáva obsahový celok a ktoré špecifické 
ciele sa plnia. Jednotlivé celky obsahujú témy, ktoré na seba nadväzujú. Výber, plánovanie 
a doba realizácie jednotlivých tém v rámci obsahového celku, je ponechaná na učiteľkách 
v jednotlivých triedach. Témy učebných osnov sú zamerané na celostný rozvoj osobnosti deti 
v poznávaní dieťaťa ako seba samého, sveta, ľudí, prírody a kultúry. Zmenil sa aj názov ŠVP 
z pôvodného „Kto má zdravie, má všetko“ na nový „Zvedaví ovocníčkovia“.
Na tomto zasadnutí riaditeľka materskej školy informovala prítomných aj s pedagogicko-
organizačným a materiálno-technickým zabezpečením školy v školskom roku 2010/2011.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečovalo 20 pedagogických zamestnancov vrátane 
riaditeľky a 2 zástupkýň v deviatich triedach. Máme 100% kvalifikovanosť pedagogického 
zboru, 3 vysokoškolský vzdelané učiteľky, z toho 1 učiteľka má vysokoškolské vzdelanie I. 
stupňa. Prevádzkových zamestnancov je 16, z toho 1 pracovníčka ekonomického centra. 
V školskej jedálni je 9 zamestnancov, 1 zamestnanec bol k 1. 9. 2010 prepustený.
Ďalej prehodnotila aj koncepčný zámer rozvoja školy. Materská škola mala v školskom roku 
2009/2010 vytýčené tieto strategicko – operatívne úlohy vychádzajúce z koncepčného zámeru 
rozvoja školy na roky 2009/2014:

A. Hodnotová orientácia školy
B. Tradície školy
C. Vonkajšie prostredie
D. Vnútorné prostredie
E. Personálne podmienky
F. Materiálno-technické podmienky



Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania, ako aj vzdelávania v našej materskej škole, je 
dosiahnuť optimálnu peceptuálno-motorickú,  kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ 
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 
Ďalej prerokovala pracovný poriadok, ktorý zahŕňa platný legislatívny stav. Sú v ňom 
rozpracované všetky nasledovné zákony, vyhlášky a nariadenia vlády SR.
Viď. Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, 
a nepedagogických zamestnancov MŠ na Vsetínskej ulici č. 36, Stará Ľubovňa.
Hospodárenie rady školy:
Rade školy neboli v školskom roku 2010 pridelené žiadne finančné prostriedky z rozpočtu 
školy. Vedenie školy umožnilo využívať jej zariadenie (telefón, kopírovací stroj, kancelárske 
potreby) na zabezpečenie činnosti rady školy.
 
 
V Starej Ľubovni dňa 11.4.2011
 
 
                                                                                                 Špesová Oľga
                                                                                              predseda rady školy
                       
                                                                  


