
VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ 

ŠKOLE, MUDROCHOVA 930/10, RAJEC ZA ROK 2018 

 
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: Soňa Pialová 

- za ostatných zamestnancov: Marta Lednická 

- za rodičov: Stanislava Slotová 

                        Mgr. Martina Jarošincová 

- za zriaďovateľa: Jana Koledová Žideková 

                                 Ing. Peter Pekara 

                                 Ivana Zbýňovcová 

 

V priebehu roka došlo v zložení Rady školy k zmenám. Nakoľko sa uprázdnil mandát na 

člena RŠ z radov rodičov, novým členom RŠ sa stala p. Zuzana Betinská Mikolková a novou 

predsedníčkou RŠ p. Soňa Pialová. Poverenou vedením MŠ sa stala Bc. Miroslava Dubcová. 

 

II. 

 

Zasadnutia Rady školy 
 

V roku 2018 sa uskutočnili 4 zasadnutia Rady školy. 

 

Nakoľko sa štvrté zasadnutie RŠ neuskutočnilo v decembri 2017 z toho dôvodu, že RŠ nebola 

uznášaniaschopná, uskutočnilo sa 22. 1. 2018. 

 

Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 22. 1. 2018. 

Program: 1. Otvorenie  

               2. Návrh plánu riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2018 

               3. Prehľad hospodárenia k 30. 11. 2017 

               4. Návrh rozpočtu na rok 2018 

                          5. Rôzne 

  

Pani riaditeľka Mária Kamenská oboznámila prítomných členov RŠ s prehľadom 

hospodárenia MŠ a ŠJ  k 30. 11. 2017 a so schváleným rozpočtom materskej školy a školskej 

jedálne na rok 2018. Členovia Rady školy všetky tieto body rokovania zobrali na vedomie. 

Stanislava Slotová, predsedníčka RŠ, predložila prítomným členom RŠ návrh plánu 

riadnych zasadnutí Rady školy na rok 2018, ktorý RŠ schválila. 

 

V bode rôznom neboli zo strany členov Rady školy vznesené žiadne pripomienky. 



Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 23. 3. 2018. 

Program: 1. Otvorenie 

               2. Prehľad hospodárenia k 31. 12. 2017 

               3. Výročná správa o činnosti Rady školy za rok 2017 

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

                   školského roka 2017/2018 

               5. Rôzne 

 

Poverená vedením MŠ, Bc. Miroslava Dubcová, oboznámila prítomných členov RŠ s 

prehľadom hospodárenia k 31. 12. 2017 a s informáciou o pripravovaných akciách 

v materskej škole do konca školského roka 2017/2018, ktoré členovia RŠ zobrali na vedomie 

Stanislava Slotová, predsedníčka Rady školy, predložila členom RŠ Výročnú správu 

o činnosti Rady školy za rok 2017, ktorú členovia Rady školy schválili.  

 

V bode rôznom neboli zo strany členov RŠ vznesené žiadne pripomienky. 

 

Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 26. 6. 2018. 

 Program: 1. Otvorenie  

                          2. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu  

                          3. Návrhy na počty prijímaných detí na školský rok 2018/2019 

                          4. Rôzne 

                          5. Záver 

 

 Poverená vedením MŠ, Bc. Miroslava Dubcová, predniesla prítomným členom RŠ 

Školský vzdelávací program a oboznámila členov RŠ o počte prijatých detí do materskej 

školy na školský rok 2018/2019. Obidve informácie členovia RŠ zobrali na vedomie. 

 

V bode rôznom neboli zo strany členov RŠ vznesené žiadne pripomienky. 

 

Štvrté zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 7. 9. 2018. 

 

Program: 1. Otvorenie   

               2. Voľba predsedu Rady školy. 

               3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a  

                   podmienkach škôl za školský rok 2017/2018. 

              4. Koncepčný zámer školy – vyhodnotenie. 

                5. Prerokovanie a schválenie Školského poriadku na školský rok 2018/2019 

                         6. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom   

                                 zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2018/2019 

7. Prerokovanie času celodennej prevádzky na školský rok 2018/2019  

8. Prerokovanie plánu spolupráce školy a rodiny na školský rok 2018/2019 

9. Interné projekty realizované v MŠ na školský rok 2018/2019 (krúžková 

činnosť, cudzie jazyky)  

10. Rôzne 

11. Záver 

 

Podpredsedníčka RŠ, Mgr. Martina Jarošincová, oboznámila členov RŠ s tým, že p. 

Stanislava Slotová stratila členstvo v Rade školy, nakoľko jej deti prestali byť žiakmi 

materskej školy. Konštatovala, že členom RŠ za rodičov sa podľa posledných volieb stala p. 

Zuzana Mikolková Betinská. Ďalej podotkla, že vzhľadom k tomu, že p. Stanislava Slotová 



bola predsedníčka RŠ, je potrebné zvoliť nového predsedu RŠ. Z tohto dôvodu členovia RŠ 

zvolili ako novú predsedníčku RŠ Soňu Pialovú. 

Poverená vedením MŠ, Bc. Miroslava Dubcová, predložila členom RŠ Školský 

poriadok na školský rok 2018/2019, Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský 

rok 2017/2018, ktorú členovia RŠ schválili a odporučili zriaďovateľovi na schválenie. Zo 

strany poverenej vedením MŠ bolo členom RŠ predložené vyhodnotenie Koncepčného 

zámeru školy, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2018/2019, čas celodennej prevádzky na 

školský rok 2018/2019 a to od 6.00 do 16.00, interné projekty realizované v MŠ na školský 

rok 2018/2019 (krúžková činnosť, cudzie jazyky), tieto body rokovania členovia RŠ zobrali 

na vedomie.  

 

 V bode rôznom neboli zo strany členov RŠ vznesené žiadne pripomienky. 

 

 

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 15. 3. 2019 

                                                                                                   

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

 

 

 

 

                                                                                                           Soňa Pialová 

                                                                                                         predseda Rady školy 



PREZENČNÁ LISTINA 

 

zo zasadnutia  

 

RADY ŠKOLY pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec, ktoré sa konalo                 

dňa 19. 3. 2019 o 16.00 hod. v budove MŠ 

 

Zuzana Betinská Mikolková                 --------------------------------- 

Mgr. Martina Jarošincová                 --------------------------------- 

Marta Lednická                 --------------------------------- 

Soňa Pialová          --------------------------------- 

Ing. Peter Pekara       ---------------------------------

Ivana Zbýňovcová       --------------------------------- 

Marta Repková                        --------------------------------- 

 

 

Prizvaný: 

Mgr. Bc. Lenka Slyšková      --------------------------------- 

 

 


