
Výročná správa o činnosti  Rady školy pri MŠ Obrancov mieru 400/51,  015 01 Rajec  
za rok 2012  

 

V zmysle Štatútu RŠ pri MŠ Obrancov mieru 400/51, Rajec podľa článku VIII., bod 7 
predseda RŠ vypracuje výročnú správu o činnosti RŠ za príslušný kalendárny rok, ktorej 
obsah určuje čl. VIII, bod 8 v Štatúte RŠ. Výročná správa, ktorá je týmto predkladaná, 
poskytuje informácie o činnosti RŠ, ako aj o zmenách v zložení RŠ zmenou členstva v nej. 

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia predchádzajúcej Rady školy ku dňu 
19.3.2012 boli vyhlásené voľby do Rady školy z radov pedagogických a ostatných 
zamestnancov, z radov rodičov a žiakov pre nasledujúce funkčné obdobie na deň 01.03. 2012.  

Nové zloženie Rady školy: 

- za pedagogických zamestnancov:                               Mgr. Marta Foltánová 

- za ostatných zamestnancov:                                        Marta Harantová  

- za rodičov žiakov školy:                                              Mgr. Miriama Uričová      

                                                                                            Mária Šimeková /do 31.10.2012/ 

                                          Jana Vojteková /od 1.11.2012/ 

- zástupcovia delegovaní zriaďovateľom Mesta Rajec:      Mgr. Bohdan Jonek 

                                                                                                 Mgr. Róbert Augustín 

                                                                                                 Ivana Zbýňovcová 

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 15.03.2012, na ktorom bol zvolený 
predseda rady školy : Mgr. Marta Foltánová a podpredseda rady školy: Mgr. Miriama 
Uričová. 

Rada školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, 015 01 Rajec pracovala v súlade so 
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9          
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. V roku 2012 sa zišla podľa plánu na 4 zasadnutiach 
(apríl, jún, september, december), na ktorých bola prítomná nadpolovičná väčšina členov RŠ 
a tým bola uznášania schopná. Na svoje zasadnutia pravidelne pozývala riaditeľku školy 
a vyjadrovala sa k aktuálnym otázkam riadenia a činnosti školy.  

Obsahová náplň jednotlivých zasadnutí bola nasledovná: 

1. Na 1. zasadnutí 16.04.2012 bol prítomným predložený a následne schválený Štatút 
Rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, 015 01 Rajec. P. Edita 
Pekariková (predseda RŠ), ktorej funkčné obdobie uplynulo 19.03.2012 predniesla 
prítomným členom Výročnú správu Rady školy za rok 2011, ktorá bola členmi 
schválená. Rada školy prerokovala a schválila predložený Plán riadnych zasadnutí RŠ 
na rok 2012. P. riaditeľka MŠ Dana Dubeňová informovala o návrhoch počtov 
prijímaných detí na šk. rok 2012/2013. Rada školy zobrala túto informáciu na 
vedomie. Taktiež informovala prítomných o vykonávaných a plánovaných akciách 
v MŠ v priebehu 2. polroka šk. roka 2011/2012.  



2. Na 2. zasadnutí  27.06.2012 p. riaditeľka Dana Dubeňová oboznámila prítomných 
členov RŠ s Koncepčným zámerom rozvoja školy pre roky 2011-2014 a so Školským 
vzdelávacím programom platným od roku 2009. Tieto informácie prítomní členovia 
RŠ zobrali na vedomie. RŠ taktiež diskutovala o webovej stránke školy a  aktualizácii 
fotogalérie. V tomto bode bola prisľúbená náprava. Taktiež bola predložená 
požiadavka o nutnosti orezania stromov nachádzajúcich sa v areáli MŠ z dôvodu 
bezpečnosti detí. Táto požiadavka bola predložená Mestskému úradu Rajec, oddelenie 
výstavby a životného prostredia na posúdenie. 

3. Na 3. zasadnutí 03.09.2012 Rada školy prejednala návrh Mesta Rajec ako 
zriaďovateľa MŠ Obrancov mieru na navýšenie počtov detí v triedach pre šk. rok 
2012/2013. Podaný návrh bol schválený a o skutočnosti bol zriaďovateľ 04.09. 2012 
písomne informovaný. Na zasadnutí RŠ prítomní prerokovali a schválili Správu 
o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 predloženú riaditeľkou 
MŠ. Rada školy odporučila zriaďovateľovi jej schválenie. Rada školy prerokovala 
a schválila predložený Školský poriadok na šk. rok 2012/2013 a čas celodennej 
prevádzky MŠ. Zobrala na vedomie informácie o šk. roku 2012/2013: Plán práce 
školy, pedagogicko–organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu, Plán spolupráce školy a rodiny, interné projekty realizované 
v MŠ  a vyhodnotenie Koncepčného zámeru školy za šk. rok 2012/2013. 

4. Na 4. zasadnutí 18.12.2012 bol predstavený nový člen RŠ. V zložení  Rady školy 
došlo k zmenám z dôvodu, že dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestalo byť žiakom 
školy. P. Máriu Šimekovú nahradila p. Jana Vojteková. Riaditeľka MŠ predniesla 
členom RŠ Prehľad hospodárenia MŠ k 30.11.2012 a informovala o Návrhu rozpočtu 
MŠ na rok 2013. Tieto informácie RŠ zobrala na vedomie. Následne prerokovala 
a schválila predložený Plán riadnych zasadnutí na rok 2013. V diskusii zo strany MŠ 
bola podaná informácia o aktualizácii webovej stránky MŠ. 

 

Zo všetkých zasadnutí je vyhotovená zápisnica a výročná správa je pre verejnosť prístupná 
v sídle Rady školy a na internetovej stránke školy msom@rajec.sk . 
 
 
V Rajci, dňa 12.03.2013                                                               Mgr. Marta Foltánová  v.r.  
                                                                                                            predseda RŠ 


