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

 

Zloženie Rady školy k 31. 8. 2019 

 

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

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

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 

Bc. Romaňáková Marcela...................MŠ Vsetínska - člen 

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

JUDr. Szarázová Miriam....................MŠ Vsetínska – člen 

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

 

Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 

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

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: 

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

PhDr. Mikulik Dalibor..................................člen 

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

Ing. Solar Aleš...............................................člen 

 

Zloženie Rady školy od 1. 9. 2019 -  31. 12. 2019  

 

Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

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

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

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 

Mgr. Redajová Martina.......................MŠ Vsetínska - člen 

Mgr. Slodičáková Renata....................MŠ Vsetínska - člen 

JUDr. Szarázová Miriam....................MŠ Vsetínska – člen 
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JUDr. Kovalčík Patrik.........................MŠ Vsetínska - člen 

 

Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 

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

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: 

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

PhDr. Mikulik Dalibor..................................člen 

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

Ing. Solar Aleš...............................................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 2019 

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 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 2019 sa uskutočnili tri zasadnutia, z toho dve boli riadne 

a jedno prebehlo v elektronickej forme.  

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. 
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Prvé zasadnutie v elektronickej forme sa konalo 5. 5. 2019 s jediným bodom programu: 

- Návrh kandidáta do Mestskej školskej rady – zástupca rodičov. 

V súlade s ustanovením § 24 ods. 16 zákona 596/2003 Z. z.  funkčné obdobie Mestskej 

školskej rady je štyri roky. Z uvedeného dôvodu Mestskej  školskej rade v Starej Ľubovni 

končilo funkčné obdobie dňa 30. 6. 2019 a preto Mesto Stará Ľubovňa vyhlásilo výzvu na 

návrh kandidátov do Mestskej školskej rady v tomto zložení:  

-  riaditeľ školy  

-  predseda rady školy  

-  zástupca rodičov detí 

Prostredníctvom elektronickej formy členovia rady školy odsúhlasili jednotlivých kandidátov 

do Mestskej školskej rady. 

Druhé zasadnutie sa konalo 4. 6. 2019 a predmetom rokovania boli tieto body 

programu: 

 -   Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2018 

 -   Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na rok 2019 

 -   Návrh rozpočtu školy na rok 2019 

 -   Výsledky hospodárenia školy za rok 2018 

Na tomto zasadnutí predsedníčka RŠ oboznámila prítomných členov s Výročnou správou 

o činnosti rady školy za rok 2018, v ktorej podrobne informovala, čo bolo predmetom 

jednotlivých zasadnutí RŠ za príslušný kalendárny rok.  

Zároveň členom predstavila plán zasadnutí na rok 2019, ktorý prítomní členovia rady školy 

jednohlasne schválili. 

Riaditeľka materskej školy podrobne oboznámila prítomných členov s výsledkami 

hospodárenia školy za rok 2018, a zároveň informovala členov RŠ o návrhu rozpočtu na rok 

2019. 

Tretie  zasadnutie sa konalo 9. 10. 2019 a predmetom rokovania boli tieto body 

programu:  

    -   Informácia o zmenách v rade školy od 1. 9. 2019 

    -   Správa  o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach materskej  

         školy za školský rok 2018/2019  

    -   Informácia o počte prijímaných detí na školský rok 2019/2020 
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    -   Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 

Predsedníčka informovala prítomných o zmene členov v rade školy od 1. 9. 2019. Dve členky 

rady školy za zástupcov rodičov k 31. 8. 2019 ukončili členstvo v rade školy z dôvodu 

odchodu detí na základnú školu.  

V súlade so štatútom rady školy novými členmi za zástupcov rodičov sa stali tí, ktorí vo 

voľbách získali v poradí najvyšší počet hlasov.  

Riaditeľka školy sa konkrétnejšie vyjadrila k niektorým aktivitám, ktoré boli uvedené 

v Správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach materskej školy za školský rok 

2018/2019.  

Členom rady školy bola správa odoslaná emailovou formou, s ktorou sa všetci členovia mohli 

oboznámiť podrobnejšie. 

 

Správa je rozdelená a podrobnejšie rozpracovaná do jednotlivých častí:  

I. Identifikačné údaje o škole  

II. Údaje o počte detí a triedach materskej školy 

III. Údaje o počte zapísaných detí do prvého ročníka základnej školy 

IV. Údaje o výsledkoch detí podľa poskytnutého stupňa vzdelania 

V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorom škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie  

VI. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy  

VII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

IX. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

X. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

XI. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy   

XII. Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie ich plnenia 

XIII. SWOT analýza 

XIV. Spolupráca materskej školy s rodinou a s ďalšími fyzickými a právnickými osobami, 

ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú  

 

V školskom  roku  2018/2019  bol  pre  Materskú  školu  Vsetínska  najvyšším  záväzným  
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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,  

 

Ciele a poslanie MŠ, ktoré sme plnili v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom vzdelávacích aktivít: 

-   zabezpečili sme súlad štátneho vzdelávacieho programu so Školským vzdelávacím  

     programom a jeho aplikáciu v praxi, 

-   v kronike školy sme zaznamenávali dôležité udalosti a fakty z diania v materskej škole.  

 

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

realizovali kmeňoví učitelia alebo interní lektori.  

Viď. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019 

V školskom roku 2019/2020 je v našej MŠ zapísaných 208 detí. Z toho na elokovanom 

pracovisku na Komenského ulici je umiestnených 68 detí v troch triedach a v MŠ Vsetínska je 

umiestnených 140 detí v šiestich triedach.  

Materskú školu navštevujú aj integrované deti, ktoré sú diagnostikované u špecialistov podľa 

druhu diagnózy. Okrem týchto detí navštevujú MŠ aj ďalšie deti s poruchami, ktoré ešte nie 

sú diagnostikované.  

Máme 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, ktorých počet je 19. Počet 

nepedagogických zamestnancov je 13, z toho je 1 zamestnankyňa ekonomického centra, 6 

zamestnancov v školskej jedálni, 1 zamestankyňa v práčovni, 4 upratovačky a 1 zamestnanec 

na technickom úseku. Nepedagogickí zamestnanci spĺňajú požadovanú kvalifikáciu.  

Niektorým integrovaným deťom sú priradení asistenti cez Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Z dôvodu kapacitne preplnených tried vo všetkých ročníkoch školy sa v týchto 

triedach snažíme takisto dopĺňať pracovnú silu cez ÚPSVaR. 

S účinnosťou od 1. 1. 2020 sa o 10% zvýšli mzdy pre pedagogických aj nepedagogických  

zamestnancov.  

Materská škola Vsetínska je cvičná materská škola pre Pedagogickú fakultu Prešovskej 

univerzity v Prešove.  
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Zo všetkých zasadnutí sú vyhotovené zápisnice, ktoré sú spolu s prezenčnými listinami 

uložené v dokumentácii rady školy. 

V priebehu roka 2019 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 na odkaze: www.msvsetinska.sk 

  

 

V Starej Ľubovni dňa  20.03.2020 

 

 

                                                                                 ........................................................ 

 

                                                                                                  Špesová Oľga 

                                                                                             predseda  rady školy 

 

 

 

                   


