
VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE, 

MUDROCHOVA 930/10, RAJEC ZA ROK 2015 

 
Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorým sa vyjadrujú a presadzujú záujmy 

miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov materskej školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. 

 

I. 

 

Rada školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec, pracovala v zmysle zákona        

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR           

č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v tomto zložení: 

- za pedagogických zamestnancov: Mgr. Bc. Lenka Šujanská 

- za ostatných zamestnancov: Jana Miškovská 

- za rodičov: Lenka Škubáková – od 7. 9. 2015 Mgr. Petra Martinková 

                         Mária Trsťanová – od 7. 9. 2015 Andrea Doležílková 

- za zriaďovateľa: Ing. Jozefa Blažeková – od 21. 5. 2015 Jana Koledová Žideková 

                                 Ing. Peter Pekara 

                                 Ivana Zbýňovcová 

 

 

II. 

 

Zasadnutia Rady školy 
 

V roku 2015 sa uskutočnili 4 zasadnutia Rady školy. 

 

Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 30. 3. 2015. 

Program: 1. Otvorenie  

                2. Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2014 

                3. Návrhy na počty prijímaných žiakov na školský rok 2015/2016 

                4. Prerokovanie Dodatku č. 1 k Školskému poriadku MŠ za rok 2013/2014 

                5. Rôzne 

 

Predsedníčka Rady školy predložila členom RŠ Výročnú správu o činnosti Rady školy za rok 

2014, ktorú schválili členovia Rady školy. Konštatovala, že Výročná správa Rady školy bude 

zaslaná zriaďovateľovi, bude zverejnená vo všetkých pavilónoch materskej školy na chodbách 

a bude zverejnená na webovom sídle materskej školy. Pani riaditeľka M. Kamenská 

predniesla prítomným členom RŠ návrh na počty prijímaných žiakov na školský rok 

2014/2015, ktorú členovia RŠ zobrali na vedomie. Pani riaditeľka predniesla členom Rady 

školy Dodatok č. 1 k Školskému poriadku MŠ, ktorý členovia Rady školy zobrali na vedomie. 

 

 

Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 30. 6. 2015. 

Program: 1. Otvorenie   

    2. Koncepčný zámer rozvoja školy – oboznámenie (riaditeľka MŠ)  

    3. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienok za     



        školský rok 2014/2015 (riaditeľka MŠ) 

    4. Návrhy činnosti do Školského vzdelávacieho programu (riaditeľka MŠ) 

                5. Rôzne 

 

Predsedníčka RŠ Mgr. Bc. Lenka Šujanská konštatovala, že sa uprázdnil mandát na člena 

Rady školy za zriaďovateľa a namiesto p. Blažekovej bola delegovaná Jana Žideková 

Koledová. Pani riaditeľka oboznámila členov RŠ s Koncepčným zámerom rozvoja školy, 

ktorý členovia Rady školy zobrali na vedomie. Pani riaditeľka ďalej predložila členom RŠ 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienok za školský rok 

2014/2015, ktorý Rada školy zobrala na vedomie. Pani riaditeľka nepredložila žiadny návrh 

činnosti do nového Školského vzdelávacieho programu, ale iba informovala o zmenách, ktoré 

v ňom nastali. Členovia Rady školy zobrali na vedomie informácie o zmenách v Školskom 

vzdelávacom programe. 

 

 

Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 29. 9. 2015. 

Program: 1. Otvorenie   

2. Prerokovanie a schválenie školského poriadku na školský rok 2015/2016        

3. Oboznámenie sa s plánom práce školy – návrhy zo strany rodičov na 

školský rok 2015/2016 (riaditeľka MŠ) 

4. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 

5. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2014/2015 

(riaditeľka MŠ) 

6. Koncepčný zámer školy – vyhodnotenie (riaditeľka MŠ) 

7. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2015/2016 

(riaditeľka MŠ) 

8. Prerokovanie času celodennej prevádzky na školský rok 2015/2016 

(riaditeľka MŠ) 

9. Prerokovanie plánu spolupráce školy a rodiny na školský rok 2015/2016 

10. Interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2015/2016 (krúžková 

činnosť, cudzie jazyky) – vyjadrenie – (riaditeľka MŠ) 

11. Rôzne  

 

Predsedníčka RŠ Mgr. Bc. Lenka Šujanská konštatovala, že uprázdnili mandáty na členov 

Rady školy za rodičov a namiesto p. Škubákovej a p. Trsťanovej boli delegované Mgr. Petra 

Martinková a Andrea Doležílková. Pani riaditeľka Mária Kamenská predniesla prítomným 

členom RŠ Školský poriadok na školský rok 2015/2016, ktorý Rada školy zobrala na 

vedomie. Pani riaditeľka oboznámila prítomných členov RŠ s plánom práce školy na školský 

rok 2015/2016, ktorý Rada školy zobrala na vedomie. Pani riaditeľka predniesla prítomným 

členom RŠ Školský vzdelávací program, ktorý členovia RŠ zobrali na vedomie. Pani 

riaditeľka Mária Kamenská predložila členom RŠ Správu o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za školský rok 2014/2015, ktorú Rada školy schválila. Pani riaditeľka predložila 

členom RŠ vyhodnotenie Koncepčného zámeru školy, ktorý členovia RŠ zobrali na vedomie. 

Pani riaditeľka ďalej podala informácie členom RŠ o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 

2015/2016, ktoré Rada školy  zobrala na vedomie. Rady školy sa neskôr zúčastnili aj pani 

učiteľky: Bc. Erika Albertová, Bc. Zuzana Pekarová, Bc. Veronika Halková, Alena 

Tabačková a Soňa Pialová, Tvrdili, že v MŠ už tretí rok prejednávajú na pedagogických 



radách, aby sa do MŠ zakúpil počítač, tlačiareň, didaktické pomôcky a hračky do 1. Triedy. 

Ing. Peter Pekara konštatoval, že zriaďovateľovi neboli žiadne požiadavky písomne 

predložené. Konštatoval, že z rozpočtu sa minulý rok čerpalo asi 30% finančných 

prostriedkov. Zdôraznil, že pokiaľ majú učiteľky nejaké požiadavky, všetky musia byť 

písomne predložené zriaďovateľovi. Požiadavky boli spísané pani riaditeľkou a predložené 

dňa 30. 9. 2015 zriaďovateľovi mesta Rajec. Pani riaditeľka oboznámila členov Rady školy s 

časom celodennej prevádzky MŠ na školský rok 2015/2016 od 6.00 do 16.00, ktorý Rada 

školy zobrala na vedomie. Pani riaditeľka predniesla členom RŠ plán spolupráce školy 

a rodiny na školský rok 2015/2016, ktorý členovia RŠ zobrali na vedomie. Pani riaditeľka 

Mária Kamenská oboznámila členov RŠ s internými projektmi realizovanými v MŠ na 

školský rok 2015/2016 (krúžková činnosť, cudzie jazyky), ktoré členovia RŠ zobrali na 

vedomie. Pani učiteľky apelovali na to, aby sa prijal niekto s absolventskou praxou alebo 

asistent k jednému dieťaťu do 1. triedy. Ivana Zbýňovcová uviedla, že 1. 11. 2015 by mala 

vykonávať absolventskú prax praktikantka.  

 

 

Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 16. 12. 2015. 

Program: 1. Otvorenie   

     2. Prehľad hospodárenia k 30. 11. 2015 (riaditeľka MŠ) 

                            3. Návrh rozpočtu na rok 2015 (riaditeľka MŠ) 

                            4.Návrh plánu riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2016  

                            5. Rôzne 

 

Pani riaditeľka Mária Kamenská predniesla prítomným členom RŠ prehľad hospodárenia k 

30. 11. 2015, ktorú členovia RŠ zobrali na vedomie. Pani riaditeľka predniesla prítomným 

členom RŠ návrh rozpočtu na rok 2016, ktorý členovia RŠ zobrali na vedomie. Predsedníčka 

RŠ predložila prítomným členom RŠ návrh plánu riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2016, 

ktorý RŠ schválila. 

 

 

 

Rada školy vyjadruje spokojnosť s prácou pedagógov  i ostatných pracovníkov za uplynulý 

rok. Vysoko hodnotí snahu vedenia školy a všetkých pedagógov neznižovať kritéria na 

kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

 

 

 

V Rajci, dňa 31.3.2016 

                                                                                                     Stanislava Slotová v.r. 

                                                                                                  predsedníčka Rady školy 


