
Rada školy  pri MŠ na Vsetínskej ulici č.36, Stará Ľubovňa 
 
 

Zloženie Rady školy za rok 2011 

 

a. Zvolení zástupcovia rodičov: 

    - Ing. Zimová Jana 

    - Mgr. Olejníková Jana 

    - MUDr. Kormaníková Andrea 

    - MVDr. Oľšavská Jana  

 Od 11.10.2011 : 

     Mgr. Petríková Petronela 

 

b. Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

    - Špesová Oľga 

    - Kolodzejová Mária  

 

c.  Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 

     - Bekešová Veronika 

 

d.  Delegovaní členovia za zriaďovateľa: 

     - JUDr. Stašák Rastislav 

     - PhDr. Oláhová Edita 

     - Mgr. Kundľová Bibiána 

     - Sivuľka Milán   

   

Výročná správa 

 

Na základe povinnosti vyplývajúcich z článku 8, bod 7, 8  a 9 Štatútu rady školy pri MŠ na 

Vsetínskej ulici č. 36, Stará Ľubovňa predkladáme nasledujúcu  

   

Výročnú správu   

o činnosti Rady školy za rok 2011 



 

Rada školy pri MŠ na Vsetínskej ulici Stará Ľubovňa (ďalej len „Rada školy“) sa v roku 2011 

zišla na troch zasadnutiach s nasledujúcimi bodmi rokovania. 

 

Zasadnutie zo dňa 11.04.2011: 

- Prerokovanie a schválenie výročnej správy Rady školy za rok 2010 

- Prerokovanie a schválenie plánu činnosti Rady školy na rok 2011 

- Správa o čerpaní rozpočtu školy za rok 2010 

- Oboznámenie s rozpočtom na rok 2011 

Výročnú správu o činnosti Rady školy za rok 2010 podrobne vypracovala a predložila na 

zasadnutí predsedníčka rady školy Špesová Oľga. Výročná správa za rok 2010  pre verejnosť 

je prístupná na internetovej stránke a v sídle rady školy. Zároveň vypracovala plán činnosti 

Rady školy, ktorý predložila prítomným členom na prerokovanie a schválenie.  

Riaditeľka MŠ Ing. Kirkov Ivana podrobne informovala prítomných členov rady školy so 

stavom čerpania finančných prostriedkov za rok 2010 a zároveň oboznámila s rozpočtom na 

rok 2011. 

Zasadnutie zo dňa 03.05.2011: 

Jediným bodom programu bola informácia o vyjadrení stanoviska k zaradeniu výdajnej 

školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení.  

Nakoľko sa zmenili priestory elokovaných tried  ZŠ  Štúrova ulica č. 3, na ZŠ Komenského 

ulica č. 8, Stará Ľubovňa, preto bolo nutné doriešiť stravovanie deti v týchto elokovaných 

triedach. Stravovanie zabezpečuje ŠJ pri MŠ na Tatranskej ulici č. 21, ale pretože elokované 

triedy sú súčasťou MŠ na Vsetínskej ulici č.36, preto túto výdajnú školskú jedáleň bolo 

potrebné zaradiť ako súčasť MŠ na Vsetínskej ulici č.36, Stará Ľubovňa. 

Rada školy pri MŠ Vsetínska č.36, Stará Ľubovňa na tomto zasadnutí vyjadrila súhlas so 

zaradením Výdajnej školskej jedálne na Komenského ul. č. 8, Stará Ľubovňa ako súčasť MŠ 

Vsetínska č.36, Stará Ľubovňa. 

Medzi druhým a tretím zasadnutím dňa 11.10.2011 sa uskutočnili doplňujúce tajné voľby do 

rady školy. Vzhľadom na to, že jeden člen  zástupcov rodičov ukončil členstvo v rade školy 

z dôvodu odchodu dieťaťa do ZŠ a podľa článku 5 bod 1 a 4 Štatútu Rady školy, ktorý je 

vypracovaný v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a v zmysle vyhlášky 230/2009 MŠ SR, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 



zabezpečení sa v MŠ Vsetínska č. 36, Stará Ľubovňa , uskutočnili doplňujúce tajné voľby 

zástupcov rodičov deti. 

Do rady školy za zástupcov rodičov deti s najväčším počtom hlasov bola zvolená Mgr. 

Petríková Petronela. 

Zasadnutie zo dňa 13.10.2011: 

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

školy za školský rok 2010/2011 

- Plán práce školy na školský rok 2011/2012 

- Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení školy 

v školskom roku 2011/2012 

- Koncepčný zámer rozvoja  školy 

- Revidovaný ŠkVP 

- Prerokovanie Školského poriadku 

Riaditeľka MŠ Ing. Kirkov Ivana prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 2010/2011 v ktorej podrobne 

priblížila analýzu edukačného procesu. Zdôraznila, že realizovaním každodenných 

pohybových aktivít sme rozvíjali u deti ich fyzické danosti. Je potrebné aj naďalej u deti 

zdokonaľovať správne držanie tela a podporovať rozvoj grafomotorických schopnosti. 

V edukačnom procese aj naďalej klásť dôraz na sebahodnotenie deti, samostatnosť pri riešení 

problémov, rozvíjať vyššiu úroveň poznávania, logické a kritické myslenie deti. Významné 

miesto v edukačnom pôsobení má kniha, ktorá prispieva k formovaniu mravného a kultúrneho 

správania sa dieťaťa. Rodina i materská škola sú inštitúcie, ktoré sa podieľajú na výchove 

a celkovom osobnostnom rozvoji dieťaťa. 

Ďalej riaditeľka MŠ oboznámila s plánom práce na školský rok 2011/2012, ktorý zahŕňa 

všetky aktivity, ktoré budeme realizovať v uvedenom školskom roku. 

Zároveň informovala členov rady školy o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení školy , kde okrem rôznych oprav budovy MŠ bola zrealizovaná 

kompletná rekonštrukcia priestorov určených pre elokované triedy, ktoré sa premiestnili zo 

ZŠ Štúrova č.3 na ZŠ Komenského č.8, Stará Ľubovňa. 

K štandardnému vybaveniu materskej školy patria hračky, detská a odborná literatúra, učebné 

pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna 

technika, výpočtová technika. MŠ disponuje počítačmi, ktoré slúžia pre deti na výučbu. 

Súčasťou softwarového vybavenia počítačov je program Alík, Čím budem, Vševedkovo  

safari, Cirkus šaša Tomáša, RNA. Ako ďalšie digitálne technológie v MŠ využívame 



programovateľnú včelu Bee-Bot, MP prehrávače, multifunkčné zariadenia poskytnuté 

prostredníctvom MPC. Vybavenie MŠ spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické 

a pracovné činnosti je dostatočné, ktoré sa v rámci finančných možnosti pravidelne dopĺňa. 

V školskom roku 2010/2011 bol pre Materskú školu Vsetínska najväčším záväzným 

kurikulárnym dokumentom Školský vzdelávací program, ktorý po revidovaní k 30.6.2010 

zmenil názov „Zvedaví ovocníčkovia“, ktorý definuje hlavné princípy a ciele materskej školy.  

Cieľom rozvoja školy  bolo prostredníctvom aktivít podporovať návyky súvisiace so zdravým 

životným štýlom, pestovať pozitívne postoje k pohybu, športovým aktivitám a k svojmu 

zdraviu, rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu s dôrazom na jedinečnosť 

osobnosti. 

K 30.06.2011bol revidovaný ŠkVP, do súladu s novým ISCED – 0 boli dané ciele z HV, 

predtým bola len pracovná verzia. Taktiež sa menil slovosled v niektorých cieľoch a doplnili  

sa niektoré obsahové štandardy. 

Ďalej riaditeľka školy prerokovala Školský poriadok, ktorý zahŕňa platný legislatívny stav.  

Školský poriadok bol pozmenený len v časti „Elokované triedy ZŠ - Komenského ul. č. 8“. 

Podrobné informácie k uvedením bodom činnosti rady školy za rok 2011 sú obsahom 

jednotlivých zápisníc, ktoré sú uložené v dokumentácii rady školy. 

Hospodárenie rady školy: 

Rada školy v priebehu roka  2011 nedisponovala so žiadnymi  finančnými  prostriedkami. 

Vedenie školy umožnilo využívať jej zariadenie (telefón, kopírovací stroj, kancelárske 

potreby) na zabezpečenie činnosti rady školy. 

 

V závere si dovolíme skonštatovať, že zasadnutia rady školy v roku 2011 boli vždy uznášania 

schopné a prebiehali podľa schváleného harmonogramu.  

Materiály, ktoré predkladalo vedenie školy boli pripravené načas. Spoluprácu RŠ s vedením 

školy hodnotíme ako obojstranne korektnú  a ústretovú, podmienenú snahou všetkých 

zainteresovaných o vytvorenie čo najlepších podmienok pre deti a pracovníkov školy 

s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výchovno-vzdelávacie výsledky.  

 

V Starej Ľubovni dňa  16.05.2012      

                                                                                                  

                                                                                            Predseda Rady školy 

                                                                                                 Špesová Oľga 

                                                                                                



                                                                                            


