
VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE,  

OBRANCOV MIERU 400/51, RAJEC  ZA ROK 2014 

 
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, Obrancov mieru 400/51, 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: Marta Pekarová 

- za ostatných zamestnancov: Marta Harantová 

- za rodičov: Mária Kosperová 

                         Jana Macáková 

- za zriaďovateľa: Mgr. Bohdan Jonek 

                                 Mgr. Róbert Augustín 

                                 Ivana Zbýňovcová 

 

V priebehu roka došlo k zmenám v zložení v Rade školy a to za rodičov stratili členstvo p. Miriam 

Uričová a p. Jana Vojteková z dôvodu, že ich deti navštevujúce materskú školu ukončili 

predprimárne vzdelávanie a členka za pedagogických zamestnancov Mgr, Marta Foltánová, ktorá  

rozviazala pracovný pomer s Mestom Rajec.  

 

II. 

 

Zasadnutia Rady školy 

 

V roku 2014 sa uskutočnilo 5 zasadnutí Rady školy. 

 

Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 10.2. 2014. 

Program: 1. Otvorenie  

                2. Dodatok k Školskému poriadku – prerokovanie a schválenie  

                            3. Rôzne, diskusia 

                            4. Záver 

   

          Riaditeľka poverená riadením MŠ p. Dana Dubeňová predložila členom Rady školy návrh 

Dodatku s Školskému poriadku. Návrh Dodatku k Školskému poriadku bol členmi Rady školy 

schválený. 

Členka Rady školy p. Miriama Uríčová sa v bode rôznom informovala o záujme rodičov 

o plavecký výcvik. Mgr. Marta Foltánová, konštatovala, že zo strany rodičov je  veľký záujem 

o plavecký výcvik. 

 

Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 27. 3. 2014. 

 Program: 1. Otvorenie 

                            2. Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2013  

                            3. Návrhy na počty prijímaných detí pre školský rok 2014/2015 



                            4. Informácie o pripravovaných akciách, podujatiach v materskej škole do konca  

                                školského roka 

                            5. Rôzne, diskusia 

                            6. Záver 

 

Predsedníčka Rady školy Mgr. Marta Foltánová predložila prítomným členom Rady školy 

Výročnú správu Rady školy za rok 2013. Členovia Rady školy Výročnú správu Rady školy za rok 

2013 schválili. 

Pani Dana Dubeňová, poverená vedením materskej školy predniesla členom Rady školy návrh na 

počty prijímaných detí do materskej školy na školský rok 2014/2015, informovala členov Rady 

školy o plánovaných akciách a aktivitách v materskej škole, ktoré sa uskutočnia v priebehu 2. 

polroka školského roka 2013/2014. Členovia tieto prednesené informácia zobrali na vedomie.  

 

Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 23.6. 2014. 

 Program: 1. Otvorenie 

                            2. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 

                            3. Zhodnotenie šk. roka 2013/2014 (plnenie úloh z Plánu práce) 

                            4. Informácie o uskutočnených akciách v MŠ 

                            5. Ukončenie členstva v Rade školy – p. Uričová, p. Vojteková 

                            6. Rôzne 

 

Na riadne zasadnutie bola prizvaná riaditeľka MŠ poverená vedením, ktorá predniesla 

prítomným členom Rady školy informáciu o Školskom vzdelávacom programe, zhodnotila školský 

rok 2013/2014, kde konštatovala, že plnenie úloh zadaných v pláne práce sa podarilo zrealizovať, 

ďalej informovala o uskutočnených akciách počas školského roka 2013/2014. Všetky prerokované 

body programu členovia Rady školy zobrali na vedomie. 

Mgr. Marta Foltánová, predsedníčka Rady školy konštatovala, že p. Miriama Uríčová a p. Jana 

Vojteková ukončia členstvo v Rady školy z dôvodu ukončenia predškolského vzdelávania ich detí 

v materskej škole. Túto informáciu členovia Rady školy zobrali na vedomie. 

 

Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 8. 9. 2014. 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy 

                3. Správa výchovno-vzdelávacej činnosti, jej podmienok za školský rok 

                    2013/2014 

                4. Koncepčný zámer rozvoja školy - vyhodnotenie  

                3. Prerokovanie školského poriadku na školský rok 2014/2015 

                4. Oboznámenie sa s plánom práce školy na školský rok 2014/2015 

                5. Informácie o pedagogicko-organizačnom  a materiálno-technickom  

                    zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok  2014/2015 

                6. Prerokovanie času celodennej prevádzky MŠ na školský rok 2014/2015 

                7. Prerokovanie plánu spolupráce školy a rodiny na školský rok 2014/2015 

                7. Interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2014/2015 (krúžková  

                    činnosť, cudzie jazyky) 

                8. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu                     

                9. Rôzne 

 

Členka Rady školy Ivana Zbýňovcová, konštatovala, že 2 členky za rodičov v Rade školy 

stratili členstvo, z dôvodu, že ich deti ukončili v materskej škole predprimárne vzdelávanie 

a taktiež 1 členka Rady školy za pedagogických zamestnancov, ktorá s mesto Rajec rozviazala 



pracovný pomer. Na základe týchto skutočností členia Rady školy schválili novú predsedníčku 

Rady školy a podpredsedníčku rady školy. Za predsedkyňu Rady školy bola schválená  p. Marta 

Pekarová a za podpredsedníčku Rady školy bola schválená p. Marta Harantová. 

Riaditeľka MŠ poverená riadením materskej školy p. Dana Dubeňová , ktorá bola na zasadnutie 

prizvaná, predniesla členom Rady školy Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl za školský rok 2013/2014. Táto správa bola členmi Rady školy zobratá na 

vedomie a členovia Rady školy odporučili túto správu schváliť zriaďovateľovi. 

Riaditeľka MŠ p. Jana Demeterová  predniesla členom Rady školy správu týkajúcu sa 

vyhodnotenia koncepčného zámeru rozvoja školy, Školský poriadok na školský rok 2014/2015, 

plán práce školy na školský 2014/2015, informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – 

technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu na školský rok 2014/2015, plán 

spolupráce školy a rodiny na školský rok 2014/2015, informáciu o plánovaných projektoch na 

školský rok 2014/2015, o školskom vzdelávacom programe. Všetky prednesené materiály boli zo 

strany členov Rady školy zobraté na vedomie. 

Bod prerokovanie času celodennej prevádzky na školský rok 2014/2015 bol presunutý na mesiac 

december 2014, nakoľko nebol ešte prerokovaný na plenárnom zasadnutí 

 

Piate zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 15. 12. 2014. 

Program: 1. Otvorenie  

                2. Správa o hospodárení k 30. 11. 2014 

                3. Návrh rozpočtu na rok 2015 

                4. Plán riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2015 

                5. Plán koncepčného rozvoja školy 2015-2017 

                6. Rôzne 

 

Na piate zasadnutie Rady školy bola prizvaná riaditeľka MŠ, ktorá predniesla členom Rady 

školy prehľad hospodárenia k 30. 11. 2014. Členovia Rady školy zobrali na vedomie prehľad 

hospodárenia k 30. 11. 2014. Riaditeľka ďalej predniesla prítomným členom Rady školy návrh 

rozpočtu na rok 2015, ktorý členovia Rady školy zobrali na vedomie a schválili ho, ďalej plán 

koncepčného rozvoja školy 2015-2017, ktorý členovia Rady školy zobrali na vedomie. 

Predsedkyňa Rady školy predložila členom Rady školy návrh riadnych zasadnutí Rady školy na 

rok 2015. Členovia Rady školy zobrali na vedomie a schválili návrh riadnych zasadnutí Rady školy 

na rok 2015.  

 

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 26.3.2015 

                                                                                                   ............................................................ 

                                                                                                           Marta P e k a r o v á  v.r. 

                                                                                                         predsedkyňa Rady školy 

 

 


