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

 

Zloženie Rady školy k 31. 8. 2020 

 

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

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

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 

Mgr. Slodičáková Renáta...................MŠ Vsetínska - člen 

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

JUDr. Kovalčík Patrik........................MŠ Vsetínska – člen 

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

 

Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 

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

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: 

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

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

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

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

 

Zloženie Rady školy od 1. 9. 2020 -  31. 12. 2020  

 

Zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

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

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

 

Zvolení zástupcovia rodičov: 

Mgr. Slodičáková Renáta....................MŠ Vsetínska - člen 

JUDr. Kovalčík Patrik.........................MŠ Vsetínska – člen 

Mgr. Lajčák Marián.............................MŠ Vsetínska – člen 
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Zvolení zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 

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

 

Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa: 

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

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

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

Ing. Solár 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 2020 

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 školskom  roku 2020 sa uskutočnili tri zasadnutia, prostredníctvom elektronickej 

komunikácie formou e-mailovej pošty zaslanej na e-mailové adresy členom rady školy a to 

pre trvajúce bezpečnostné opatrenia COVID 19.  

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 25. 03. 2020 a predmetom rokovania 

boli tieto body programu: 

 -   Výročná správa o činnosti rady školy za rok 2019. 

 -   Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí rady školy na rok 2020. 

Formou e-mailovej komunikácie členmi rady školy  bola prerokovaná Výročná správa 

o činnosti rady školy za rok 2019 a zároveň bol prerokovaný a schválený Plán činnosti rady 

školy na rok 2020.  

  

Druhé zasadnutie v elektronickej forme sa konalo 21. 08. 2021 a predmetom rokovania 

bol: 

       -   Prerokovať Školský poriadok materskej školy.  

Členovia RŠ na tomto zasadnutí prostredníctvom e-mailovej pošty prerokovali  Školský 

poriadok materskej školy, ktorý nadobudol účinnosť od 01. 09. 2020. 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy a je vypracovaný v 

zmysle §153 zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, vyhlášky MŠ SR 

č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov, Pracovného poriadku pre 

pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení s prihliadnutím na 

špecifické podmienky materskej školy (ďalej len MŠ). 

Školský poriadok MŠ je platný pre Materskú školu so sídlom na Vsetínskej ul. 36 v Starej 

Ľubovni a jej elokovaných tried na Komenského ul. 8, Stará Ľubovňa. 

Tretie zasadnutie v elektronickej forme sa konalo 16. 09. 2020 kde predmetom 

rokovania bola: 

- Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach materskej školy za 

školský rok 2019/2020. 

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  
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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 výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

XI. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

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

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

a vyhodnotenie ich plnenia 

XIV. SWOT analýza 

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

ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú  

V školskom roku 2019/2020 bol pre materskú školu záväzným dokumentom Školský 

vzdelávací program od 01. 09. 2016 s názvom: Zvedaví ovocníčkovia“.  

Materská škola mala v školskom roku 2019/2020 vytýčené tieto strategicko – operatívne 

úlohy vychádzajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2018-2023: 

A. KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY V PEDAGOGICKEJ OBLASTI 

B. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI  RIADENIA ŠKOLY A ORGANIZÁCIE  ŽIVOTA 

V ŠKOLE 

C. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI  ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

D. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI SPOLUPRÁCE S RODINOU, ZÁKLADNOU 

ŠKOLOU A VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI 

E. KONCEPČNÝ ZÁMER V OBLASTI MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENOK 

ŠKOLY 

F. PROJEKTY 

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. 
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Stanovené ciele a aktivity sa nám podarilo naplniť do marca 2020. Pre prerušenie prevádzky 

všetkých škôl na území SR kvôli pandémii COVID -19 nebolo možné od 16.03.2020 do 

odvolania  t.j. do 15.06.2020 realizovať plánované aktivity s rodičmi, s CPPPaP a ZŠ. 

Materská škola Vsetínska je cvičná materská škola pre Pedagogickú fakultu Prešovskej 

univerzity v Prešove.  

V našej materskej škole sa všetci snažíme dať deťom taký základ, aby mali po celý život 

potešenie z objavovania nového a zo vzdelávania. 

Zo všetkých zasadnutí, ktoré sa uskutočnili  formou elektronickej komunikácie sú vyhotovené 

zápisnice, ktoré spolu s priloženou e-mailovou komunikáciou  sú uložené v dokumentácii 

rady školy. 

V priebehu roka 2020 nevznikla potreba mimoriadneho zasadnutia.  

Hospodárenie rady školy: 

Z hľadiska hospodárenia RŠ nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, z toho 

dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.   

V závere  chcem poďakovať všetkým členom RŠ,  aj  vedeniu materskej školy za korektný 

prístup a  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  10. 06. 2021 

 

 

                                                                                                   Oľga Špesová 

                                                                                                 predseda rady školy                   


