Výročná správa z činnosti Rady školy pri MŠ v Slovinkách
v kalendárnom roku 2020
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 2020 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 2020 svoju činnosť vykonávali v zmysle
schváleného Plánu práce RŠ na rok 2020 a v súlade s platným Štatútom RŠ. V priebehu roka
sa z dôvodu opatrení COVID 19 Rada školy zasadala len tri krát.
8.7.2020 :
Prítomní: Prítomní: Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Mgr. Lučanská Eva,
Miroslava Štecová, Gabriela Kopnická, Jozef Hudec
Priebeh zasadnutia:
 Predsedníčka RŠ oboznámila členov s programom zasadnutia Previedla sa kontrola
uznesení.
 Bolo konštatované že pre COVID 19 sa nemohla RŠ stretnúť v marci, tak sa marcový
program prerokoval spolu s programom z júlového zasadnutia.
 Riaditeľka MŠ upozornila na úpravu

Školského vzdelávacieho programu ,,S

Adamkom za krásou a za zdravím,, , s platnosťou od 01.09.2020.
 Bolo prerokované čerpanie rozpočtu na základe materiálov spracovaných ekonómkou
z OcÚ Slovinky za rok 2019
 Riaditeľka MŠ predniesla správu o investičných aktivitách počas letných prázdnin od
09.07 do 06.09. 2019. Realizovali sa vysprávky, stierkovanie a maľovanie vstupných
chodieb do 1. a 2. triedy, výmena termo-hlavíc na radiátoroch v chodbách do 1. a 2.
triedy a oprava (výmena) ventilátora do digestora v kuchyni ŠJ. Na školskom dvore

boli na lavičkách a detskom kolotoči vymenené poškodené drevené dosky za PVC
dosky. V októbri boli zakúpené šatňové skrinky pre prevádzkových zamestnancov a v
ŠJ bola zakúpená a nainštalovaná umývačka riadu. V novembri bol zlikvidovaný
poškodený hrací prvok na dopravnom ihrisku (vláčik) a bol nahradený novým,
plastovým vláčikom. V priestoroch ŠJ bolo v januári nainštalované zariadenie pre
žiakov ZŠ na prihlasenie sa na školské stravovanie a bol upravený nájazd ku vchodu
do MŠ pre bezbariérový vstup. Do tried boli zakúpené detské sedačky (gauč,kreslo) z
finančných prostriedkov OZ Slovinčatká (777,- Eur).
 Od 16.03. do 31.05.2020 bola prerušená prevádzka MŠ na základe nariadenia
hlavného hygienika SR a ministra školstva z dôvodu mimoriadnej situácie Korona
vírusu COVID 19. Počas prerušenia prevádzky boli realizované opravy - stierkovanie
a maľovanie priestoru na odkladanie ležadiel v MT a výmena nevyhovujúcich
drevených dosiek na pieskovisku horného a dolného školského dvora za nové.
 29.11.2019 bola obecnému úradu doručená rozpočtová požiadavka v sume 117.800,Eur a zahrnuté v nej boli finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie
bezporuchového chodu MŠ a plánované práce v MŠ na rok 2020.
 Požiadavka na zabezpečenie opráv a revízií na rok 2020 bola spracovaná a predložená
OcÚ v Slovinkách 18.03.2020
 Bolo zhodnotené, že v roku 2020 bude potrebné prehodnotiť a počítať so znížením
sumy dotácie z KŠÚ z dôvodu zníženého počtu predškolákov v porovnaní s rokom
2019 ( z 24 detí v roku 2019, klesol počet predškolákov na 15 detí). Na základe
oznámenia zriaďovateľa počas mimoriadnej situácie COVID 19 je predpoklad
zníženia dotácie z podielových daní do rozpočtu obce na rok 2020 cca o 20%.
 Členovia RŠ prerokovali a vyhodnotili hospodárenie s finančnými prostriedkami MŠ.
Vzali na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2019, rozpočet finančných prostriedkov na
rok 2020, vyhodnotenie hospodárskej činnosti za rok 2019 a návrh hospodárskej
činnosti na rok 2020
 RŠ prerokovala a vzala na vedomie správu riaditeľky MŠ o výchovno- vzdelávacích
výsledkoch MŠ.
 Bola podaná informácia o prevádzke MŠ počas letných prázdnin bola zabezpečená od
01.07. do 07.08.2020, o prevádzku MŠ prejavilo záujem 21 rodičov.
1.10.2020
Prítomní: Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Mgr. Lučanská Eva, Miroslava
Štecová, Bc. Gabriela Kopnická, Jozef Hudec

Priebeh zasadnutia:

 Rokovanie

ustanovujúceho

zasadnutia

RŠ

otvorila

a viedla

riaditeľka

MŠ

Mgr.Lučanská Eva. Oboznámila prítomných s programom, ktorý bol jednohlasne
schválený. V zmysle Vyhlášky č. 291/2004 Z.z § 5 ods.4.
 Riaditeľka MŠ oznámila prítomným výsledok volieb členov do RŠ. Voľby prebehli
v súlade s platnou legislatívou a platným Štatútom RŠ tajným hlasovaním. Členovia
boli zvolení za zástupcov jednotlivých zložiek (pedagogickí, nepedagogickí
zamestnanci a rodičia). Ďalší 2 členovia za zriaďovateľa boli delegovaní z členov
obecného zastupiteľstva.
 Riaditeľka MŠ konštatovala, že zloženie RŠ sa nezmenilo a RŠ ostáva v nezmenenom
stave s členmi: Jozef Hudec a Bc. Gabriela Kopnická – delegovaní členovia obecného
zastupiteľstva, Sedmáková Alena – zástupca nepedagogických zamestnancov, Štecová
Miroslava – zástupca rodičov a Mgr. Tomašovová Darina – zástupca pedagogických
zamestnancov.

Prítomným

zvoleným

členom

riaditeľka

MŠ

zablahoželala

k opätovnému zvoleniu.
 Riaditeľka MŠ vyzvala členov RŠ k voľbe predsedu RŠ, ktorý musí byť zvolený
nadpolovičnou väčšinou hlasov. Členovia RŠ hlasovali tajným hlasovaním,
zakrúžkovaním jedného kandidáta na hlasovacom lístku. Po hlasovaní a sčítaní hlasov
Mgr. Tomašovovou, ktorá oznámila výsledok hlasovania riaditeľke MŠ. Mgr.
Lučanská konštatovala, že za predsedu RŠ bola zvolená Bc. Kopnická Gabriela s
počtom 4 hlasov, ktorá následne za zapisovateľku určila Štecovú Miroslavu.
Po ustanovujúcom zasadnutí RŠ, pokračovalo riadne zasadnutie RŠ podľa programu
pripraveného na októbrové zasadnutie:
 Riaditeľka MŠ informovala prítomných o Pláne práce školy v školskom roku 2020/21,
bol prerokovaný počet detí prijatých do MŠ v danom školskom roku. Podaných bolo
17 žiadostí od zákonných zástupcov detí, vyhovené bolo všetkým rodičom.
 Od septembra 2020 v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“
boli prijatí 2 pedagogickí zamestnanci – pedagogický asistent a školský špeciálny
pedagóg na výpomoc s deťmi s OŠD a ŠVVP.

22.12.2020
Prítomní: Bc. Kopnická Gabriela, Mgr. Tomašovová Darina, Sedmáková Alena, Mgr.
Lučanská Eva, Miroslava Štecová, Jozef Hudec

Priebeh zasadnutia:
 Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie, oboznámila členov s programom zasadnutia
a previedla kontrolu uznesení.
 Bola vyhodnotená spolupráca 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: s
obecným úradom – počas roka zabezpečoval OcÚ pomoc pri riešení problémov MŠ –
drobné údržbárske a opravárske práce zamestnancami OcÚ: v januári 2020 – v
priestoroch ŠJ bolo nainštalované zariadenie na prihlasovanie a odhlasovanie stravy zo
školskej jedálne pre žiakov ZŠ, bol upravený nájazd ku vchodu do MŠ pre
bezbariérový

vstup

založením

(drevotrieskovej)

OSB

dosky

(po

zlepšení

poveternostných podmienok bol vybetónovaný) - v máji 2020 počas prerušenia
prevádzky MŠ pre pandémiu CORONA vírusu bola realizovaná oprava – stierkovanie
a maľovanie priestoru na odkladanie ležadiel v MT, prebehla výmena nevyhovujúcich
drevených dosiek na pieskoviskách dolného a horného školského dvora. So Základnou
školou – deti v rámci oboznamovania sa s priestormi ZŠ absolvovali v januári
návštevu telocvične, kde boli realizované pohybové aktivity zamerané na rozvoj
pohybových schopností detí. Zápis detí do 1.ročníka prebiehal dištančnou formou,
podobne ako zápis detí do MŠ ( z dôvodu pandémie COVID-19). So súkromnou
špeciálnou pedagogicko-psychologickou poradňou zo Spišského Podhradia – ktorá v
MŠ zabezpečuje bezplatnú logopedickú starostlivosť pre všetky deti, ktorých rodičia
prejavia záujem o vyšetrenie a následný nácvik správnej výslovnosti detí (2019/20 –
29 detí, 2020/21 – 29 detí). V mesiaci jún 2020 bola prevedená depistáž školskej
zrelosti u predškolákov, ktorí nastúpili do MŠ po ukončení pandemickej situácie a
následné zistenia boli konzultované s rodičmi, riaditeľkou a triednymi učiteľkami.
S ostatnými organizáciami: - so subjektmi zabezpečujúcimi kultúrne vyžitie detí – vo
februári 2020 sa v priestoroch telocvične ZŠ deti zúčastnili divadelného predstavenia
Prešovského divadla pod názvom „Zlaté kura“, v marci - priamo v MŠ sa realizovalo
divadelné predstavenie: „Veselá rozprávka“ z divadla Lienka z Prievidze. - v rámci
vlastných aktivít realizovaných učiteľkami MŠ – deti sa zúčastnili na karnevale v MŠ,
súťaže v prednese poézie a prózy, z dôvodu prerušenia prevádzky v MŠ učiteľky
realizovali dištančné vzdelávanie detí prostredníctvom vytvorenej skupiny na
Facebooku, v júny, po znovuotvorení MŠ sme pre deti realizovali „Dennú párty“ a
predškolákom sme pripravili slávnostnú „Rozlúčku s predškolákmi“, v septembri -

spoznávali základné pravidlá slušného správania sa pri „krste Knihy pravidiel“, v
decembri – nás navštívil Mikuláš. S Radou školy pri MŠ v Slovinkách – riešili sa
aktuálne problémy týkajúce sa prevádzkového zabezpečenia a bezporuchového chodu
MŠ. S rodinou – rodičia ochotne spolupracovali s MŠ pri realizácií plánovaných
aktivít a akcií, pravidelne sledovali týždenné nástenky, oznamy a výzvy na spoluprácu
„Čo nás čaká“, ochota rodičov spolupracovať s MŠ sa prejavila aj aktivitami:
spolupracovali pri nácviku básní, „Mám básničku na jazýčku“, pomáhali pri
zabezpečovaní školského materiálu a darčekov pre predškolákov, zabezpečili
pohostenie, darčeky a sladkosti na akcie organizované MŠ (karneval, rozlúčka s
predškolákmi, šarkaniáda,), aktívne sa zapájali do dištančného vzdelávania detí.
Prispeli finančne na zabezpečenie akcií prostredníctvom finančných prostriedkov z OZ
Slovinčatká (v januári boli zakúpené nové detské sedacie súpravy (gauč, kreslo +
stolík) do oboch tried v sume 777,- Eur) a dobrovoľného príspevku rodičov uložených
na VK, zapájali sa do zberu papiera v MŠ.
 Členmi RŠ bolo prerokované pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu MŠ, ktorá je rozpracované v Pláne práce školy a vychádza z
POP Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky s prihliadnutím na
podmienky školy. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti je zabezpečená v 2
triedach, v ktorých sú deti zaradené podľa vekovej štruktúry: 1.trieda – 3-6 ročné deti,
2.trieda – 5-6 ročné deti. Deti sú do tried zaradené podľa vekovej štruktúry v zmysle
školského zákona tak, aby bol zabezpečený ich psychický a fyzický rozvoj z hľadiska
ich vekových osobitostí. Prevádzka materskej školy bola prerokovaná a schválená na
Rodičovskom stretnutí v októbri 2020 na ktorom boli rodičia oboznámení aj s
Prevádzkovým a Školským poriadkom. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa bude
klásť dôraz na individuálny prístup k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú
úroveň pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole (využívaná bude
odborná pomoc školského špeciálneho pedagóga). Úroveň práce učiteliek a výsledky
VVČ bude pravidelne sledované a kontrolované prostredníctvom hospitácií a v
plánovaných hodnoteniach (v analýzach VVČ). Cieľom výchovno-vzdelávacích
aktivít

bude

podporovať

experimentovanie

a

bádanie

detí,

hodnotiace

a

sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku, stimulovanie sociálneho,
emocionálneho a morálneho vývinu detí; rozvoj tvorivého a kritického myslenia;
schopnosť pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Pri prijímaní na predprimárne
vzdelávanie bolo zabezpečené: a) predprimárne vzdelávanie detí z obce; v školskom

roku 2020/21 je prijatých 40 detí (v novembri bolo prijaté 1 dieťa do druhej triedy v
predškolskom veku). b) výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 6 kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci; je dodržaný stanovený počet pedagogických zamestnancov
určených na triedu s celodennou výchovou a vzdelávaním. V 2.triede je zaradené
dieťa so ŠVVP, ktorému je umožnené vzhľadom k zdravotnému stavu vzdelávanie s
prítomnosťou rodiča na poldennú výchovu a vzdelávanie. Pre deti so ŠVVP a OŠD sú
vypracované individuálne plány vzdelávania, ktoré školský špeciálny pedagóg
pravidelne konzultuje s rodičmi a oznamuje im výsledky a pokroky, ktoré deti pri
výchove a vzdelávaní dosahujú. Od 09.12.2020 je prevádzka MŠ prerušená z dôvodu
pandemickej karantény .

V Slovinkách dňa 25.2.2021

Bc. Gabriela Kopnická
predsedníčka RŠ pri MŠ

