
VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE, 

OBRANCOV MIERU 400/51, RAJEC  

ZA ROK 2016 

 
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:         Vlasta Lednická 

- za rodičov:                                 Mgr. Jozef Dubovec 

                                                      Katarína Biela 

- za zriaďovateľa:                 Mgr. Bohdan Jonek 

                                              Ing. Zuzana Žideková 

                                                      Ivana Zbýňovcová  

 

II. 

 

Zasadnutia Rady školy 

 

V roku 2016 sa uskutočnilo 5 zasadnutí Rady školy.  

 

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 18.3.2016  

 

              Program: 1. Otvorenie 

                            2. Oboznámenie s úlohami a poslaním rady školy (zákon č. 596/2003 Z.z.   

                                a vyhláška MŠ SR č. 291/2004). 

                            3. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy.                             

 

Na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy boli členovia Rady školy oboznámení s úlohami 

a poslaním Rady školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., 

ďalej prebehla voľba predsedu a podpredsedu Rady školy. Za predsedu Rady školy bola zvolená 

Bc. Marta Pekarová a za podpredsedu bol zvolený Mgr. Jozef Dubovec. 

 

Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 7.4.2016  

              

              Program:  1. Otvorenie 

                             2. Prerokovanie a schválenie Štatútu Rady školy.  

                             3. Prerokovanie a schválenie Výročnej  správy o činnosti Rady školy za rok  

                                 2015  

                             4. Návrhy na počty prijímaných detí pre školský rok 2016/2017 

                              



                           5. Informácie o pripravovaných akciách, podujatiach v MŠ do konca  

                               školského rok 

                           6. Rôzne                            

 

Podpredseda Rady školy Mgr. Jozef Dubovec predniesol členom  Rady  školy Štatút Rady školy, 

Výročnú správu o činnosti  Rady školy za rok 2016. Členovia Rady školy Štatút Rady školy a  

Výročnú správu Rady školy za rok 2016 schválili. 

Prizvaná  riaditeľka materskej školy Jana Demeterová predniesla členom Rady školy návrh na 

počty prijímaných detí do materskej školy na školský rok 2016/2017, oboznámila členov Rady 

školy  o plánovaných akciách,  podujatiach  v materskej škole, ktoré sa uskutočnia  do konca  

školského roka . Členovia tieto prednesené informácie zobrali na vedomie.  

V bode rôznom sa členovia Rady školy zaoberali možnosťou vytvorenia v budúcnosti intergovanej 

triedy  v priestoroch materskej školy, tak ako v minulosti. 

 

Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa: 28.6.2016  

  

             Program:  1. Otvorenie 

                            2. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu 

                            3. Rôzne 

                            6. Záver 

 

Riaditeľka MŠ p. Jana Demeterová oboznámila prítomných so Školským vzdelávacím programom. 

Konštatovala, že nový  školský vzdelávací program bol prerokovaný v pedagogickej rade, bude 

platný od 1.9.2016 a bude mať názov „Náš detský raj“. Pri tvorbe školského vzdelávacieho 

programu, bolo vytvorené aj logo materskej školy. Členovia rady školy, berú na vedomie Školský 

vzdelávací program „ Náš detský raj“.  

V bode rôznom sa členovia Rady školy zaoberali možnosťou zabezpečenia zamestnanca z mesta 

Rajec za účelom brúsenia a náteru hojdačiek, počtom nevybavených žiadostí o prijatie detí do 

materskej školy na školský rok 2016/2017, predajom prebytočného hnuteľného majetku, ktorý sa 

nachádza v priestoroch materskej školy a bol využívaný  v minulosti pre potreby intergrovanej 

triedy, ktorý však nie je majetkom mesta. 

 

Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa: 21.9.2016  

 

  Program: 1. Otvorenie 

                2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  podmienok za  

                    školský rok 2015/2016. 

                3. Koncepčný zámer  školy – vyhodnotenie  

                4. Prerokovanie školského poriadku na školský rok 2016/2017 

                5. Oboznámenie sa s plánom práce školy   

                6. Informácie o pedagogicko-organizačnom  a materiálno-technickom  

                    zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok  2016/2017 

                7. Prerokovanie času celodennej prevádzky MŠ na školský rok 2016/2017 

                8. Prerokovanie plánu spolupráce školy a rodiny na školský rok 2016/2017 

                9. Interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2016/2017 (krúžková  

                    činnosť, cudzie jazyky) 

               10. Oboznámenie sa so ŠkVP 

               11. Rôzne 

                           

 



Riaditeľka materskej školy p. Jana Demeterová, ktorá bola na zasadnutie prizvaná, predniesla 

členom Rady školy Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

za školský rok 2015/2016. Táto správa bola členmi Rady školy zobratá na vedomie a členovia 

Rady školy odporučili túto správu schváliť zriaďovateľovi. 

Ďalej  predniesla členom Rady školy správu týkajúcu sa vyhodnotenia koncepčného zámeru 

rozvoja školy, Školský poriadok na školský rok 2016/2017, plán práce školy na školský 

2016/2017, informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 

výchovno – vzdelávacieho procesu na školský rok 2016/2017, plán spolupráce školy a rodiny na 

školský rok 2016/2017, oboznámili sa  s internými  projektmi realizovanými v MŠ na školský rok 

2016/2017, so ŠkVP „Náš detský raj“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátným vzdelávacím 

programom pre predprimárne vzdelávanie. Všetky prednesené materiály boli zo strany členov 

Rady školy zobraté na vedomie. 

 

Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa:  20.12.2016  

 

  Program: 1. Otvorenie  

                2. Prehľad hospodárenia k 30.11.2016 

                3. Návrh rozpočtu na rok 2017 

                4. Návrh riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2017 

                5. Rôzne                 

 

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

prehľad hospodárenia k 30.11.2016. Členovia Rady školy zobrali na vedomie prehľad 

hospodárenia k 30.11.2016. Riaditeľka ďalej informovala prítomným členom Rady školy o Návrhu 

rozpočtu na rok 2017, ktorý členovia Rady školy zobrali na vedomie. Predsedkyňa  Rady školy 

Marta Pekarová, predniesla členom Rady školy Návrh riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2017. 

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

2017.  

 

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 30.3.2017 

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

                                                                                                           Marta P e k a r o v á 

                                                                                                         predsedkyňa  Rady školy 

 

 

 

 

 

 


