Výročná správa z činnosti Rady školy pri MŠ v Slovinkách
v kalendárnom roku 2018
Pri MŠ je zriadená Rada školy v súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s ustanovením § 9
ods.1 Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
RŠ v roku 2018 pracovala v zložení:
Predseda RŠ: Závada – delegovaný člen zriaďovateľa
Podpredseda RŠ: Miroslava Štecová – zástupca rodičov
Člen: Sedmáková Alena – zástupca nepedagog. zamestnancov
Člen: Mgr. Tomašovová Darina - zástupca pedagog. zamestnancov
Člen: Mgr. Dominik Ďorko – delegovaný člen zriaďovateľa
Členovia Rady školy v kalendárnom roku 2018 svoju činnosť vykonávali v zmysle
schváleného Plánu práce RŠ na rok 2018 a v súlade s platným Štatútom RŠ. V priebehu roka
sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia.
12.04.2018 :
Prítomní: Zavada Peter, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Mgr. Lučanská Eva,
Miroslava Štecová
Neprítomný: Mgr. Ďorko Dominik
Priebeh zasadnutia:
Predsedom RŠ pri MŠ bola prednesená výročná správa za rok 2017. Správu o čerpaní
rozpočtu na rok 2017 predložila riaditeľka MŠ a informovala členov RŠ o rekonštrukcii a
rozšírení priestorov riaditeľne a WC v izolačke počas letných prázdnin 2017, čím boli
ukončené rekonštrukcie a stavebné úpravy priestorov MŠ. Oboznámila prítomných, že
zriaďovateľovi boli oznámené problémy s nedostatočným vyhrievaním priestorov dolnej
triedy. Obecnému úradu bola doručená rozpočtová požiadavka v sume 107.000,- Eur a
zahrnuté v nej boli finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie bezporuchového chodu MŠ
a plánované práce v MŠ. RŠ sa zaoberala hospodárením z finančnými prostriedkami
získanými zo sponzorských príspevkov a darov, zo zberu druhotných surovín a zo zostatku z
roku 2016. RŠ vzala na vedomie výročnú správu za rok 2017, návrh plánu činnosti RŠ na rok
2017, plnenie rozpočtu za rok 2017, rozpočet finančných prostriedkov na rok 2018,
vyhodnotenie hospodárskej činnosti za rok 2017 a návrh hospodárskej činnosti na rok 2018.
03.07.2018:
Prítomní: Zavada Peter, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Mgr. Lučanská Eva,
Miroslava Štecová, Mgr. Ďorko Dominik
Priebeh zasadnutia:
Bola prednesená Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ a informácia o tom, že
prevádzka MŠ počas letných prázdnin z dôvodu rekonštrukcie kuchyne a plánovaných
zatepľovacích a rekonštrukčných prác nebude zabezpečená. RŠ pri MŠ vzala na vedomie
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, informáciu o zabezpečení prevádzky MŠ počas

letných prázdnin a uložila predsedovi RŠ prešetriť u zriaďovateľa, prečo sa nevykonali
plánované práce v MŠ počas prázdnin.
11.10.2018 :
Prítomní: Zavada Peter, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Mgr. Lučanská Eva,
Miroslava Štecová
Neprítomný: Mgr. Ďorko Dominik
Priebeh zasadnutia:
V úvode informoval predseda RŠ pri MŠ ohľadom prešetrenia u zriaďovateľa, prečo sa počas
prázdnin nevykonali plánované práce. Ten sa konkrétne nevyjadril a len zopakoval to čo
povedal riaditeľke MŠ. Riaditeľka MŠ informovala, že práce sa v októbri začali. Počas
prevádzky MŠ, keď deti majú odpočinok, robotníci vykonávajú práce, ktoré deti nerušia.
Prevádzka MŠ by mala byť prerušená od 29.10.-02.11.2018 z dôvodu stavebných úprav vo
vnútorných priestoroch MŠ.
Plán práce školy bol vypracovaný v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy a bol
jednohlasne odsúhlasený na Pedagogickej rade dňa 27.08.2018. Vychádza z analýzy
výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2017/18, z pedagogicko-organizačných
pokynov vydaných MŠVaV SR pre školský rok 2018/19 a je v súlade so Školským
vzdelávacím programom materskej školy - S Adamkom za krásou a za zdravím. S Plánom
práce školy, Prevádzkovým a Školským poriadkom MŠ boli oboznámení rodičia na RS
20.09.2018 a na tomto stretnutí aj tieto dokumenty schválili.
V školskom roku 2018/19 bolo prijatých 25 žiadostí o predprimárne vzdelanie detí v MŠ,
vyhovené bolo 19 žiadostiam, 6 žiadostí bolo zamietnutých: u 2 detí boli diagnostikované
ŠVVP a vzhľadom k vysokému počtu prijatých detí nebolo možné vytvoriť vhodné
podmienky na prijatie týchto detí na predprimárne vzdelávanie, 1 dieťa bolo umiestnené v MŠ
v Krompachoch, 3 deti nespĺňali podmienku danú pri zápise detí do MŠ - dovŕšenie veku 3
rokov. RŠ pri MŠ vzala na vedomie oboznámenie s ročným plánom práce, a informáciu o
počte prijatých a neprijatých detí.
06.11.2018:
Prítomní: Prítomní: Zavada Peter, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Mgr.
Lučanská Eva,
Neprítomní: Mgr. Ďorko Dominik, Štecová Miroslava
Priebeh zasadnutia:
P. riaditeľka zhodnotila spoluprácu s organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a
vzdelávaní prostredníctvom edukačných úloh realizovaných priamo v MŠ, alebo
prostredníctvom exkurzii a návštev. Kladne zhodnotila spoluprácu s obecným úradom,
knižnicou, základnou školou, CVČ v Krompachoch, súkromnou špeciálnou pedagogickou psychologickou poradňou zo Spišského Podhradia, ktorá zabezpečuje logopedickú
starostlivosť detí priamo v materskej škole. Dobrá spolupráca bola aj s ostatnými
organizáciami: s mestom Krompachy - deti navštívili hasičskú zbrojnicu, vystupovali pre
SZZP, zúčastnili sa športového podujatia - Beh ulicami Krompách, s urbariátmi v Slovinkách,
RŠ a s rodičmi MŠ. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie VVP MŠ je rozpracované v Pláne
práce školy a vychádza z POP MŠVaV SR s prihliadnutím na podmienky školy. Pani
riaditeľka oboznámila prítomných, že v októbri 2018 sa začalo so zatepľovaním MŠ v rámci
projektu EU „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov“ a z tohto dôvodu bolo

potrebné čiastočne obmedziť prevádzku MŠ, kým boli prevádzané stavebné práce vo
vnútorných priestoroch MŠ. Prevádzka MŠ bola prerušená v termíne jesenných prázdnin od
29.10.2018 do 5.11.2018. Od 06.11.2018 je zabezpečená v jednej triede. Povinný rodičovský
príspevok bude upravený na mesiac november 2018 na sumu 2.50€ v zmysle Školského
poriadku časť C/úhrada poplatkov za dochádzku ods. 7 písm.b.). Plná prevádzka MŠ bude
zabezpečená od termínu, kedy bude schopná prevádzky kuchyňa ŠJ. O presnejších termínoch
budú rodičia informovaní pani starostkou na Rodičovskom stretnutí dňa 6.11.2018. Návrh
plánu činnosti Rady školy na rok 2019 sa členovia RŠ dohodli, že bude spracovaný po
ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva a po delegovaní nových členov do RŠ. V
diskusii sa predseda RŠ informoval o tom, či členovia RŠ si preštudovali štatút, vzájomne sa
prerokoval a upravil bod po bode, doplnil sa o jednotlivé zmeny v štatúte a p. predseda
Zavada ho spracuje do konečnej podoby. RŠ vzala na vedomie správu o zhodnotení
spolupráce s MŠ, správu o pedagogicko- organizačnom zabezpečení VVP v školskom roku
2018/19, uložila predsedovi RŠ pripraviť revidovaný štatút podľa prerokovaných a
upravených bodov v zmysle zmien novelizovanej legislatívy.

V Slovinkách dňa 29.03.2019

Gabriela Kopnická
predsedníčka RŠ pri MŠ

