Výročná správa z činnosti Rady školy pri MŠ v Slovinkách
v kalendárnom roku 2021
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 2021 pracovala v zložení:
Predseda RŠ: Gabriela Kopnická – delegovaný člen zriaďovateľa
Podpredseda RŠ: Miroslava Štecová – zástupca rodičov
Člen: Sedmáková Alena – zástupca nepedagogických zamestnancov
Člen: Mgr. Tomašovová Darina - zástupca pedagogických zamestnancov
Člen: Jozef Hudec – delegovaný člen zriaďovateľa
Členovia Rady školy v kalendárnom roku 2021 svoju činnosť vykonávali v zmysle
schváleného Plánu práce RŠ na rok 2021 a v súlade s platným Štatútom RŠ. V priebehu roka
sa Rada školy stretla štyri krát.
26. 5. 2021
Predsedníčkou RŠ pri MŠ bol prednesený návrh plánu zasadnutí RŠ na rok 2021, ktorý bol členmi
RŠ schválený. Rozpočet finančných prostriedkov na rok 2021 predložený riaditeľkou MŠ

členovia RŠ prerokovali a pripomienkovali. Obci Slovinky bola doručená rozpočtová
požiadavka na sumu 144.500,- Eur a zahrnuté v nej boli finančné prostriedky potrebné na
zabezpečenie bezporuchového chodu MŠ a plánované práce v MŠ - oprava schodov
k služobnému vchodu a vchodu do ŠJ, oprava schodiskových zábradlí, oprava oporných
múrov schodiska pri vstupe do MŠ, oprava oplotenia horného školského dvora, výmena
okenných žalúzií v triedach, prevádzka a bežný chod MŠ. Požiadavka na zabezpečenie opráv
a revízií na rok 2021 bola spracovaná a predložená OcÚ v Slovinkách 18.02.2021. Pre rok
2021 na chod MŠ bol obecným zastupiteľstvom Slovinky schválený rozpočet v sume
170.666,- Eur. V roku 2020 MŠ v Slovinkách hospodárila z finančnými prostriedkami
získanými zo sponzorských príspevkov a darov, z finančných prostriedkov získaných zo
zberu druhotných surovín a zo zostatku finančných prostriedkov z roku 2019 v sume 586,66
EUR. Príjmy za rok 2020 boli 157,40 EUR. Výdavky za rok 2020: stolové kalendáre,
dekoratívny, výtvarný a kreatívny materiál na výtvarné činnosti detí, polievacia krhľa, spojky
polievacích hadíc, elektrický hrebeň na vši, nabíjacie baterky do bezdotykových teplomerov.

Výdavky spolu: 90,06 €. Zostatok k 31.12.2020: 654,- €. Riaditeľka MŠ informovala členov
RŠ o predpokladaných príjmoch v kalendárnom roku 2021, ktoré budú tvoriť príjmy od
rodičov – Príspevky rodičov na úhradu nákladov spojených s prevádzkou materskej školy –
vo výške cca 2.000,- € a dotácie štátu určené pre deti plniace si posledný rok predprimárneho
vzdelávania pred vstupom do ZŠ vo výške cca 3.000,- €. Použité budú v zmysle usmernení na
zakúpenie učebných pomôcok, edukačného materiálu a literatúry pre deti a pedagogických
zamestnancov

a na prevádzku MŠ. Ďalšie príjmy sa budú získavať prostredníctvom

sponzorských príspevkov, zberom papiera, predajom fotoalbumov a budú použité podľa
potreby k estetizácii prostredia MŠ a na drobné darčeky pri odmeňovaní detí v súťažiach
organizovaných MŠ. Predsedníčka RŠ pri MŠ predniesla Výročnú správu za rok 2020.

30. 6. 2021
Čerpanie rozpočtu MŠ za rok 2020 bolo nasledovné:
schválené 123 403,00 Eur,
upravené 138 515,00 Eur,
plnenie 133 592,00 Eur čo číní 97,25%.
Riaditeľka MŠ oboznámila členov RŠ so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej
školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2020/21. Podala informáciu o činnosti
Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa. Pedagogická rada (ďalej len PgR)
zasadala podľa plánu zasadnutí 6 krát. Metodické združenie zasadalo v školskom roku
2020/21 štyri krát.
RŠ bola oboznámená s informáciou:
- o počte prijatých a neprijatých detí. V šk. roku 2020/2021 bolo na základe Žiadosti o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prijatých 17 detí, celkovo zapísaných bolo 40 detí. Z 18
predškolákov 16 detí ukončilo predprimárne vzdelávanie, 2 deti majú na základe
predložených dokumentov od zákonného zástupcu riaditeľke MŠ vydané rozhodnutie
o pokračovaní predprimárneho vzdelávania, z toho je 1 dieťa so ŠVVP.
- o počte zamestnancov,
- o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov,
- o aktivitách a prezentácii školy,
- o projektoch, do ktorých je škola zapojená,
- o inšpekčnej činnosti v škole,
- o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy,

- z oblasti dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých oblastiach
výchovno-vzdelávacej činnosti.
Prevádzka MŠ počas letných prázdnin bola zabezpečená od 01.07. do 31.07.2021, o
prevádzku MŠ prejavilo záujem 18 rodičov. Výchovno-vzdelávacie činnosti zabezpečovali
v 1.triede všetky učiteľky striedavo v zmenách, podľa rozpisu zmien a plánu dovoleniek.

16. 9. 2021
Plán práce školy bol vypracovaný v spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy a bol
jednohlasne odsúhlasený na Pedagogickej rade dňa 24.08.2021. Vychádza z analýzy
výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2020/21, z pedagogicko-organizačných
pokynov vydaných MŠVaV SR pre školský rok 2021/22 a 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 14.09.2021 a na
tomto stretnutí aj tieto dokumenty schválili. S konkrétnymi úlohami na daný školský rok, ako
aj s osobnými úlohami zamestnancov sa členovia RŠ môžu oboznámiť v jednotlivých
dokumentoch MŠ, ktoré sú na vyžiadanie členov RŠ k dispozícii. V školskom roku 2021/22
bolo prijatých 25 žiadostí o predprimárne vzdelanie detí v MŠ, vyhovené bolo 22, z toho 1
novoprijaté dieťa sa ešte pred začiatkom školského roka odsťahovalo do Bratislavy. 2 deti
ukončili dochádzku do MŠ k 31.08.2021 z dôvodu odsťahovania sa do iného mesta. 3 deti
nespĺňali podmienku danú pri zápise detí do MŠ - dovŕšenie veku 3 rokov (,,pri zvýšenom
záujme rodičov o predprimárne vzdelávanie, budú uprednostnené deti, ktoré k 31.08.21
dovŕšili vek 3 rokov,,). Z prijatých detí sú 2 deti , ktoré dovŕšia vek 3 rokov do októbra2021.
V školskom roku 2021/22 je do MŠ zapísaných a prijatých 43 detí, z toho 20 detí

v

heterogénnej triede ,,Malé myšky,, a 23 detí v triede 3-6 ročných detí ,,Múdre sovy,,.
Zapojením sa do Euro-projektu realizovaného z MPC ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a
žiakov,, pokračuje v práci v tomto školskom roku inkluzívny tím - 1 školský špeciálny
pedagóg a 1 pedagogický asistent.
16.11.2021
RŠ zhodnotila doterajšiu 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: so Základnou školou zápis detí do 1.ročníka prebiehal v priestoroch MŠ- z dôvodu pandémie COVID-19, zápisu sa
zúčastnili: p.riaditeľka ZŠ - Mgr.Rybárová, učiteľky 1.stupňa - Mgr. Bernáthová a Mgr.

Vaľková. So súkromnou špeciálnou pedagogicko-psychologickou poradňou zo Spišského
Podhadia - ktorá v MŠ zabezpečuje bezplatnú logopedickú starostlivosť pre všetky deti,
ktorých rodičia prejavia záujem o vyšetrenie a následný nácvik správnej výslovnosti detí.
(2020/21 - 29 detí, 2021/22 - 28 detí). V mesiaci jún bola prevedená depistáž školskej zrelosti
u predškolákov a následné zistenia boli konzultované s triednymi učiteľkami, riaditeľkou a s
rodičmi. S CVČ Prima v Krompachoch -

krúžková činnosť pod vedením p.uč.Mgr.D.

Tomašovovej sa z dôvodu pandémie nerealizovala. S obecným úradom - počas roka
zabezpečoval OcÚ pomoc pri riešení problémov MŠ S ostatnými organizáciami : -

so

subjektmi zabezpečujúcimi kultúrne vyžitie detí – priamo v MŠ sa realizovalo divadelné
predstavenie:,,Mama, oco a ja,, z divadla Slniečko z Piešťan, s učiteľkami z MŠ sa zúčastnili
na karnevale, súťažili v prednese poézie a prózy,…..
- so subjektmi zabezpečujúcimi environmentálny rozvoj detí – v rámci vlastných aktivít
realizovaných

učiteľkami

MŠ

–

deti

spoznávali

charakteristiky

ročných

období

prostredníctvom EA, separovali odpad, zúčastnili sa organizovaného zberu papiera, tvorili z
prírodnín, pripravovali ovocné a zeleninové šaláty
-športovo sa deti vyžívali – pri športový aktivitách realizovaných v rámci pobytu vonku na
školskom dvore, hrách na školských preliezkach a hračkách, pri bicyklovaní a kolobežkovaní
na

dopravnom

ihrisku

v MŠ.

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. Organizácia
výchovno-vzdelávacej činnosti je zabezpečená v 2.triedach 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 sa rešpektovalo právo dieťaťa na zabezpečenie
výchovy a vzdelávania v štátnom a materinskom jazyku. V školskom poriadku sú
vypracované podrobnosti o prijímaní dieťaťa do MŠ, zaradení na adaptačný pobyt alebo
diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ, prerušenie dochádzky dieťaťa, o predčasnom ukončení
predprimárneho vzdelávania a preberanie detí z MŠ.
V spolupráci so zriaďovateľom sa zabezpečovalo predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho
počtu detí, v školskom roku 2021/22 je prijatých 41 detí a 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.

V Slovinkách dňa 20. 3. 2022

Bc. Gabriela Kopnická
predsedníčka RŠ pri MŠ

