VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE,
JURKOVIČOVA 17, PREŠOV ZA ROK 2017

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, Jurkovičova 17, Prešov, 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. Magdaléna Michálková
Barbara Antlová
- za ostatných zamestnancov: Valentína Sabolová
- za rodičov: Mgr. Vladimíra Hodošiová
Mgr. Eduard Michálek
Mgr. Jana Jašurková
PhDr. Viera Kačmaríková
- za zriaďovateľa: Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD. MPH
Ing. Stanislav Kahanec
PhDr. Marcela Antalová
Mária Tejiščáková
II.
Zasadnutia Rady školy
V roku 2017 sa uskutočnili 3 zasadnutia Rady školy.
Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 31.1.2017.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyjadrenie riaditeľky školy k spolupráci s rodičmi.
3. Informácie o rekonštrukcii amfiteátra pri MŠ.
4. Problémy v prevádzke MŠ.
5. Vyjadrenia, návrhy, riešenia členov RŠ.
6. Diskusia, uznesenie, záver,

Predsedníčka RŠ Magdaléna Michalková privítala členov rady školy a hostí. Následne sa riaditeľka MŠ
Tatiana Daráková vyjadrila k spolupráci s rodičmi, ktorú hodnotila ako veľmi dobrú. Vyhorenie
amfiteátra pri MŠ bolo nahlásené ako poistná udalosť, jeho rekonštrukcia bola ponechaná na jarné
obdobie. Veľkým finančným problémom bol havarijný stav vodovodného potrubia, kvôli veľkým
úbytkom vody.
Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 6.6.2017.
Program:
1. Otvorenie, privítanie, kontrola uznesenia.
2. Informácie riaditeľky školy o priebehu zápisu detí do MŠ
3. Informácie o aktivitách a projektoch MŠ
4. Informácie o rekonštrukcii amfiteátra pri MŠ a o plánovanej rekonštrukcii oplotenia okolo MŠ
5. Vyjadrenie riaditeľky školy k hospodáreniu v školskom roku 2016/2017
6. Uznesenie, záver
Podpredsedníčka RŠ Mgr. Vladimíra Hodošiová informovala o voľbách nového člena RŠ za
prevádzkových zamestnancov materskej školy, ktorým sa stala pani Valentína Sabolová v tajnom
hlasovaní dňa 10.2.2017 a nahradila pani Janu Oravcovú, ktorá s MŠ ukončila pracovný pomer.
V rámci zápisu bolo do MŠ prijatých 89 žiadostí, z toho 81 akceptovaných a 8 zamietnutých (z dôvodu
rozposlania žiadostí do viacerých MŠ). Pani riaditeľka Tatiana Daráková informovala o aktivitách MŠ:
detská olympiáda, Jurmak, krst knihy Ako prišla láska na svet, ktorú ilustrovali deti z MŠ Jurkovičova,
Tangramiáda, Škôlka skáče škôlku a iné. Rekonštrukcia amfiteátra bola realizovaná v spolupráci s RZ.

Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 8.12.2017
Program:
1. Otvorenie, privítanie, kontrola uznesenia.
2. Schválenie plánu práce RŠ
3. Vyjadrenie zástupkyne riaditeľky MŠ k počtu detí v triedach, k pedagogicko-organizačnému
a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu a k projektom MŠ
4. Vyjadrenia a názory vedenia MŠ a členov RŠ k realizácii rekonštrukcie oplotenia okolo MŠ
5. Schválenie pozmeneného štatútu RŠ
6. Uznesenie, záver
Bol predesený plán RŠ na školský rok 2017/2018. RŠ prerokovala zmeny a dodatky v štatúte RŠ. MŠ
dostala 112 žiadostí o prijatie, z toho bolo 95 schválených, ostatné prihlášky boli duplicitne podané aj
na iné MŠ. Bola zrušená telocvičňa, aby sa vytvoril priestor pre ďalšiu triedu. RZ zafinancovalo nové
skrinky do dvoch šatní. Bolo zakúpených 12 umývačiek riadu do kuchyniek pri triedach. Z projektu
Milk Agro „Recykluj a vyhraj“ získala MŠ 400 eurovú poukážku na nákup výtvarných potrieb. V rámci
Detskej olympiády získala MŠ Jurkovičova 1.miesto v celoslovenskom hodnotení a tým aj cvičebné
pomôcky v hodnote 800 Eur. V súvislosti s rekonštrukciou oplotenia okolo MŠ je plánovaná aj úprava
školského dvora a chodníkov k jednotlivým pavilónom.

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 Prešove, dňa 30.3.2018

Mgr. Magdaléna Michálková
Predsedníčka Rady školy pri MŠ-Jurkovičova 17, Prešov

