
Výročná správa z činnosti Rady školy pri MŠ v Slovinkách 

v kalendárnom roku 2019 

 
 

Rada školy pri MŠ v Slovinkách je zriadená 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 2019 pracovala v zložení:  

Predseda RŠ: Gabriela Kopnická  – delegovaný člen zriaďovateľa 

Podpredseda RŠ:  Miroslava Štecová – zástupca rodičov 

Člen: Sedmáková Alena – zástupca nepedagog. zamestnancov 

Člen:  Mgr. Tomašovová Darina - zástupca pedagog. zamestnancov 

Člen:  Jozef Hudec – delegovaný člen zriaďovateľa 

Členovia Rady školy v kalendárnom roku 2019 svoju činnosť vykonávali v zmysle 

schváleného Plánu práce RŠ na rok 2019 a v súlade s platným Štatútom RŠ.  V priebehu roka 

sa uskutočnilo päť  riadnych zasadnutí. 

 

6.3.2019 :  

Prítomní: Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Miroslava Štecová, Gabriela 

Kopnická, Jozef Hudec, Mgr. Lučanská Eva 

Priebeh zasadnutia: 

 Zasadnutie sa konalo v novom zložení. Do Rady školy boli delegovaní noví členovia 

zriaďovateľa Gabriela Kopnická a Jozef Hudec. Členovia RŠ sa zaoberali čerpaním 

rozpočtu v položke MŠ za rok 2018.  

 Bolo konštatované, že počas letných prázdnin 2018 prebehla výmena 

elektrospotrebičov a pecí v kuchyni ŠJ.  

 V septembri 2018 v spolupráci s OcÚ sa začalo s opravou pivnice ŠJ, ktorá bola 

ukončená v jarných mesiacoch 2019.  

 Počas letných prázdnin boli vymenené hracie prvky na školskom dvore za nové.   

 V mesiacoch júl - december  2018 bol zrealizovaný projekt ,,Znižovanie energetickej 

náročnosti budov" na zateplenie a stavebné úpravy v MŠ.  



 Súčasne prebiehala výmena radiátorov v triedach a na chodbách pri vstupe do 

detských šatní.  

 Obci bola doručená rozpočtová požiadavka na rok 2019 v sume 137.000,- € a zahrnuté 

v nej boli finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie bezporuchového chodu MŠ a 

plánované práce v MŠ - odvodnenie budovy MŠ, oprava schodov k služobnému vchodu a 

vchodu do ŠJ, oprava schodiskových zábradlí, vysprávky soklov pod radiátormi na 

chodbách, v kunbáloch na odkladanie prádla a ležadiel, vystierkovanie a maľovanie 

chodieb a schodíšť, oprava a údržba hracích centier školského dvora, dokončenie 

odvodňovacieho kanála na školskom dvore a úprava terénu, úprava terénu po zatepľovaní.  

 Obci bola predložená požiadavka na zabezpečenie opráv a revízií na rok 2019. 

 Bol prerokovaný schválený rozpočet pre MŠ a ŠJ na rok 2019.  

 V roku 2018 MŠ hospodárila s finančnými prostriedkami získanými zo sponzorských 

príspevkov a darov, zo zberu druhotných surovín a zo zostatku z roku 2017, hospodárenie 

bolo predložené  Rade školy.  

 Vzhľadom k tomu, že po komunálnych voľbách v novembri 2018 zanikol poslanecký 

mandát a tým aj členstvo v RŠ delegovaným členom OZ riaditeľka MŠ podala žiadosť o 

delegovanie nových členov do RŠ. Na základe žiadosti a výsledkov volieb boli delegovaní 

dvaja noví členovia. Z tohto dôvodu bolo potrebné, aby prebehli nové voľby na predsedu 

RŠ. Voľby za predsedu RŠ prebehli tajným hlasovaním.  

 

22.5.2019:   

Prítomní: Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Miroslava Štecová, Gabriela 

Kopnická, Jozef Hudec, Mgr. Lučanská Eva 

Priebeh zasadnutia: 

 Členovia RŠ sa oboznámili  s podmienkami konania a prípravy výberového konania 

na funkciu riaditeľky MŠ, ktoré bolo vyhlásené a zverejnené dňa 6.5.2019. Výberové 

konanie sa uskutočnilo dňa 25.06.2019 o 15.00 hod. v priestoroch OcÚ.  

 Boli rozdelené úlohy na prípravu výberového konania a spoločne s členmi RŠ sa 

dohodli na kritériách hodnotenia a stupnici hodnotenia.  

 

8.10.2019 

Prítomní: Kopnická Gabriela, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Miroslava 

Štecová, Mgr. Lučanská Eva 

Neprítomný: Hudec Jozef 



Priebeh zasadnutia: 

 Bol prednesený Plán práce školy, ktorý vychádzal z analýzy výchovno-vzdelávacích 

výsledkov za školský rok 2018/19, z pedagogicko-organizačných pokynov vydaných 

MŠVaV SR pre školský rok 2019/20 a v súlade so Školským vzdelávacím programom 

materskej školy - S Adamkom za krásou a za zdravím. 

 Bola podaná informácia o počte  zapísaných a prijatých detí v školskom roku 

2019/2020 a o zabezpečení výchovno-vzdelávacích potrieb detí. 

 Prebehlo prerokovanie a schválenie Školského a  Organizačného poriadku MŠ. 

Vzhľadom k tomu, že prebehli legislatívne zmeny v zákone o pedagogických 

zamestnancoch, v školskom zákone a novelizácia zákona č.596/2003 Z.z., bolo potrebné 

upraviť niektoré články Školského a Organizačného poriadku.  

 Bola vznesená požiadala o zapojenie umývačky riadu, digestora v kuchyni a o 

poskladanie skrine a zavedenie čipovačiek na obedy pre školákov. 

 

 11.07.2019 :  

Prítomní: Kopnická Gabriela, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Miroslava 

Štecová, Mgr. Lučanská Eva 

Neprítomný: Hudec Jozef 

Priebeh zasadnutia: 

 Rada školy prerokovala a vzala na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch v školskom roku 2018/19. 

 Bola podaná informácia o zabezpečení prevádzky MŠ počas prvých dvoch týždňov 

letných prázdnin.  Výchovno-vzdelávacie činnosti boli zabezpečované v 1.triede všetkými 

učiteľkami v striedavých zmenách. 

 Počas letných prázdnin  sa začalo s opravou stien, stierkovanie a maľovanie priestorov 

chodieb, odvodňovanie hospodárskej časti MŠ, oprava stien v priestoroch odkladania 

ležadiel v triedach a ukončené boli práce na pivnici ŠJ. Práce sa realizovali v mesiacoch 

júl, august 2019. Počas rekonštrukčných prác boli zabezpečené služby zamestnancami 

MŠ, podľa vopred určených služieb. 

 

 

11.11.2019: 

Prítomní: Gabriela Kopnická, Jozef Hudec, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, 

Miroslava Štecová, Mgr. Lučanská Eva 

Priebeh zasadnutia: 



 P. riaditeľka zhodnotila spoluprácu s organizáciami podieľajúcimi sa na výchove a 

vzdelávaní detí a to prostredníctvom EA realizovaných priamo v MŠ, alebo 

prostredníctvom exkurzií a návštevou v subjektoch mimo MŠ.  

 V rámci spolupráce:                    

Obec - pomoc pri riešení problémov, drobné opravy, vystierkovanie a vymaľovanie 

chodieb, výmena termohlavíc na radiátoroch, výmena šatňových skríň zamestnancov ŠJ 

a prevádzkových zamestnancov MŠ, výmena ventilátora na digestore, inštalácia 

umývačky riadu, výmena vláčika na školskom dvore, oprava lavičiek a kolotoča. 

Základná škola – zabezpečenie exkurzie v ZŠ, zápis detí do ŽS, zabezpečenie výučby 

anglického jazyka. 

Súkromná špeciálna pedagogicko-psychologická poradňa Spišské Podhradie - bezplatná 

logopedickú starostlivosť pre  deti, depistáž školskej zrelosti u predškolákov 

Obecná knižnica – exkurzia v obecnej knižnici. 

CVČ Prima  Krompachy – krúžková činnosť 

Ostatné organizácie: Mesto Krompachy, Nemocnica Krompachy, Únia nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska  Košice, otcovia duchovní Slovinky.   

Subjekty zabezpečujúce kultúrne vyžitie detí  : divadlo Sarus Prešov, divadlo Crocus 

Košice. 

Subjekty zabezpečujúce environmentálny rozvoj detí: p. Nemčík, Ing. Svarinská, p. Čarná, 

a sokoliarska skupina Horus Košice.  

 V rámci vlastných aktivít: bolo pre deti zorganizovaných mnoho športových, 

kultúrnych a environmentálnych akcií v MŠ ale aj mimo nej. Učiteľky poskytovali 

metodicko-poradenskú činnosť, v pravidelných pohovoroch s rodičmi ich informovali o 

všetkom, čo sa týkalo ich dieťaťa a jeho napredovania. Vhodnou komunikáciou a 

prístupom sa snažili o dobrú spoluprácu rodiny a školy, o jednotné výchovné pôsobenie na 

dieťa, oboznamovali rodičov o dianí v škole, pripravovali vystúpenia detí s kultúrnym 

programom. 

 V septembri 2019 - bolo svojpomocne maľbou na stenu zhotovené logo ŠkVP  a p. 

Stanovou bola realizovaná úprava školského dvora - výsadba a pestovanie kvetinových 

záhonov. 

 Zhodnotenie Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

MŠ je rozpracované v Pláne práce školy a vychádza z POP Ministerstva školstva, vedy a 

výskumu SR s prihliadnutím na podmienky školy. 



 Plán rady školy na rok 2020 vypracovala predsedníčka Rady školy a následne bol 

jednohlasne schválený. 

 

 

 

 

 

         Gabriela Kopnická 

V Slovinkách dňa 25.2.2020                        predsedníčka RŠ pri MŠ  

 


