
VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE, 

MUDROCHOVA 930/10, RAJEC ZA ROK 2012 

 
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. Lenka Šujanská 

- za ostatných zamestnancov: Jana Miškovská 

- za rodičov: Lenka Škubáková 

                         Blanka Porubčanská 

- za zriaďovateľa: Ing. Jozefa Blažeková 

                                 Ing. Peter Pekara 

                                 Ivana Zbýňovcová 

 

V priebehu roka nedošlo v zložení Rady školy k zmenám. 

 

II. 

 

Zasadnutia Rady školy 

 

V roku 2012 sa uskutočnili 4 zasadnutia Rady školy. 

 

Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 26. 3. 2012. 

Program: 1. Otvorenie  

                2. Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy 

                3. Prerokovanie a schválenie Plánu riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2012 

                4. Prerokovanie a schválenie návrhu počtu prijatých detí v školskom roku  

                                2012/2013 

                            5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy Rady školy za rok 2011 

                            6. Rôzne 

   

Predsedkyňa RŠ predložila členom Rady školy Štatút Rady školy, ktorý bol členmi Rady 

školy schválený. Bol schválený Plán riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2012 členmi Rady 

školy. Ďalej bol schválený návrh na počty prijatých detí v školskom roku 2012/2013  členmi Rady 

školy. Predsedkyňa Rady školy predložila členom Rady školy Výročnú správu Rady školy za rok 

2011, ktorú schválili členovia Rady školy. 

 

  

 

 

 



Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 27. 6. 2012. 

 Program: 1. Otvorenie 

                            2. Prerokovanie a vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja školy  

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

                      školský rok 2011/2012 

                            4. Prerokovanie návrhov činnosti do Školského vzdelávacieho programu  

                            5. Prejednanie navýšenia počtov detí v triedach pre školský rok 2012/2013 

                            6. Rôzne 

 

Na riadne zasadnutie bola prizvaná riaditeľka MŠ, ktorá predniesla a vyhodnotila 

prítomným členom Rady školy Koncepčný zámer rozvoja školy. Členovia Rady školy                   

Koncepčný zámer rozvoja školy zobrali na vedomie. Riaditeľka MŠ predniesla prítomným členom 

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

rok 2011/2012. Členovia Rady školy Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti zobrali na 

vedomie. Ďalej riaditeľka členom Rady školy predniesla návrhy činnosti do Školského 

vzdelávacieho programu, ktoré členovia Rady školy zobrali na vedomie. Prejednanie navýšenia 

počtov detí v triedach pre školský rok 2012/2013 sa bude prejednávať v septembri 2012. 

 

Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 13. 9. 2012. 

Program: 1. Otvorenie 

                2. Prejednanie navýšenia počtu detí v triedach pre školský rok 2012/2013 

                3. Prerokovanie a schválenie školského poriadku na školský rok 2012/2013 

                4. Oboznámenie sa s plánom práce školy na školský rok 2012/2013 

                5. Informácie o pedagogicko-organizačnom  a materiálno-technickom  

                    zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok  2012/2013 

                6. Prerokovanie času celodennej prevádzky MŠ na školský rok 2012/2013 

                7. Interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2012/2013 (krúžková  

                    činnosť, cudzie jazyky) 

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

                    2011/2012 

                9. Rôzne 

 

Predsedkyňa Rady školy predniesla návrh zriaďovateľa na prejednanie navýšenia počtu detí 

v triedach pre školský rok 2012/2013. Členovia Rady školy schválili  navýšenie počtu detí 

v triedach pre školský rok 2012/2013. Riaditeľka MŠ, ktorá bola na zasadnutie prizvaná, predniesla 

členom Rady školy Školský poriadok na školský rok 2012/2013. Členovia Rady školy zobrali na 

vedomie Školský poriadok na školský rok 2012/2013. Riaditeľka ďalej oboznámila členov Rady 

školy s plánom práce školy na školský rok 2012/2013, ktorý členovia Rady školy zobrali na 

vedomie. Riaditeľka podala informácie členom Rady školy o pedagogicko-organizačnom 

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

2012/2013. Členovia Rady školy zobrali na vedomie informácie o pedagogicko-organizačnom 

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

2012/2013. Riaditeľka MŠ navrhla čas celodennej prevádzky MŠ na školský rok 2012/2013 od 

6.30 do 16.00. Členovia Rady školy obrali na vedomie a schválili čas celodennej prevádzky MŠ na 

školský rok 2012/2013. Riaditeľka ďalej oboznámila členov Rady školy s internými projektmi  

realizovanými v MŠ na školský rok 2012/2013, ktoré členovia Rady školy zobrali na vedomie. 

Riaditeľka MŠ predniesla Správu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej podmienok za školský rok 

2011/2012, ktorú členovia Rady školy zobrali na vedomie a odporučili zriaďovateľovi, aby ju 

schválil. 

 



Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 19. 12. 2012. 

Program: 1. Otvorenie  

                2. Prehľad hospodárenia k 30. 11. 2012 

                3. Návrh rozpočtu na rok 2013 

                4. Návrh plánu riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2013 

                5. Prejednanie organizačno-technického zabezpečenia výberového konania na  

                    obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ 

                6. Rôzne 

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

školy prehľad hospodárenia k 30. 11. 2012. Členovia Rady školy zobrali na vedomie prehľad 

hospodárenia k 30. 11. 2012. Riaditeľka ďalej predniesla prítomným členom Rady školy návrh 

rozpočtu na rok 2013, ktorý členovia Rady školy zobrali na vedomie a schválili ho. Predsedkyňa 

Rady školy predložila členom Rady školy návrh riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2013. 

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

2013. Predsedkyňa Rady školy ďalej oboznámila prítomných členov Rady školy 

s harmonogramom výberového konania, s postupom pri výberovom konaní, s návrhom členov 

výberovej komisie a s organizačno-technickým zabezpečením výberového konania na obsadenie 

funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ. Rada školy zobrala na vedomie termín uskutočnenia výberového 

konania, spôsob hodnotenia kandidáta a priebeh výberového konania na obsadenie funkcie 

riaditeľa MŠ, schválila členov volebnej komisie, uložila predsedníčke Rady školy rozmnoženie 

žiadosti uchádzača a návrhu koncepcie školy uchádzača, rozmnoženie pracovných hárkov pre 

členov výberovej komisie, rozmnoženie lístkov na hlasovanie, po výberovom konaní predložiť 

návrh zriaďovateľovi na vymenovanie riaditeľa školy, po výberovom konaní oznámiť uchádzačovi 

výsledok výberového konania a zabezpečiť ochranu osobných údajov uchádzača. Ďalej Rada školy 

uložila Ivane Zbýňovcovej zabezpečiť občerstvenie, napísať zápisnicu, Blanke Porubčanskej 

zabezpečiť miestnosť na výberové konanie a členom výberovej komisie zabezpečiť otázky pre 

kandidáta. 

 

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 6. 3. 2013 

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

                                                                                                           Mgr. Lenka Šujanská  v.r. 

                                                                                                         predsedkyňa Rady školy 

 

 

 

 

 

 


