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RADA ŠKOLY PRI SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE ALŽBETKA 
Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves 

mobil: 0917 415 256, e-mail: smsalzbetka@gmail.com 
 

Výročná správa za rok 2015 
o činnosti Rady školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka 

 

Rada školy (skratka RŠ) pracovala v uplynulom období v tomto zložení: 
- za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Barbora Ondrejčíková 
- za nepedagogických zamestnancov:  Mgr. Katarína Janošková – sr. Ancilla 
- za rodičov detí:    Mgr. Monika Rosová 
- za zriaďovateľa:    Ing. Kinga Csaplárová – sr. Kinga;  

Mgr. Mariana Užáková – sr. Filotea 
 
 
I. PREHĽAD ČINNOSTÍ V ROKU 2015 
 
V uplynulom kalendárnom roku sa uskutočnili štyri zasadnutia Rady školy pri SMŠ Alžbetka. 
 
06.03.2015 
Prítomných 5 členov. 
 

• Po krátkom úvode zasadnutia nasledovala kontrola uznášania sa Rady školy. 

• Mgr. Barbora Ondrejčíková oboznámila prítomných s dodatkom Štatútu RŠ a s odsúhlaseným 
a zmeneným návrhom o zmene článku 4 „Zloženie Rady školy“, odsek 1,2. 

• Mgr. B. Ondrejčíková prečítala Zhodnotenie plánu aktivít za mesiac január, február a marec 
a oboznámila prítomných s plánovanými aktivitami na mesiac marec, apríl, máj a jún 2015. 

• V ďalšej časti predsedníčka oboznámila členov s novými projektami, do ktorých sa zapojí SMŠ 
Alžbetka, a to „Digitálne učivo na dosah“ a „Zber papiera“. 

• Rada školy sa ďalej zaoberala otázkou zvýšenia poplatku za dochádzku do SMŠ Alžbetka. 
Predsedkyňa predostrela aktuálny stav finančnej stránky v SMŠ a dala slovo sr. Ancille – Mgr. 
Kataríne Janoškovej, aby sa za ekonomický úsek vyjadrila na momentálnu situáciu. Keďže 
auditorka a Správna rada sa ešte nevyjadrili, neuzavrela sa zvýšená suma. Návrh bol zvýšiť 
poplatok z 12€ na 25€. 
Bola otvorená aj otázka poplatku za dochádzku u súrodencov s návrhom, aby im bol znížený 
poplatok aspoň o minimum. 
Mgr. Monika Rosová, zástupca za rodičov, navrhla v tomto bode ustanoviť poplatok za réžiu 
v materskej škole. 
Celú otázku zvyšovania poplatok je potrebné preložiť Správnej rade. 

• Mgr. B. Ondrejčíková spomenula členom RŠ deti predškolského veku, ktoré boli na zápis 
v základných školách. Žiadne dieťa nemá odklad povinnej školskej dochádzky. 

• V nasledujúcom bode boli prítomní oboznámení so žiadosťami o prijatie dieťaťa do materskej 
školy na školský rok 2015/2016 – nastúpi sedem nových detí: 4 chlapci a 3 dievčatá. V materskej 
škole ostáva 13 detí, teda stav triedy je naplnený počtom 20. 

• V bode „Rôzne“ sa členovia oboznámili o plánovanej účasti dvoch detí na recitačnej súťaži 
v Okresnej knižnici v Spišskej Novej Vsi; predsedkyňa predostrela vyúčtovanie za rodičovské 
spoločenstvo za I. polrok a spomenula plánované stretnutie rodičov na 29.04.2015. 
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07.05.2015 
Prítomných 5 členov. 
 

• Po otvorení zasadnutia predsedkyňou Mgr. Barborou Ondrejčíkovou sa prešlo ku kontrole 
uznášania sa Rady školy. 

• Mgr. B. Ondrejčíková oboznámila členov RŠ so spoluprácou zákonných zástupcov so SMŠ počas 
školského roka 2014/2015 a skonštatovala, že rodičia majú k tejto spolupráci veľmi pozitívny 
prístup. Výsledkom sú aj úspešné aktivity konané počas školského roka (ide najmä o prevoz 
autom pri lyžiarskom výcviku a pri pobyte v škole v prírode na Mlynkách).  
Riaditeľka SMŠ Alžbetka Mgr. Eva Hrušovská na zlepšenie spolupráce materskej školy s rodičmi 
zaviedla „krabičku návrhov“, ktorá bude vystavená pri Relaxačnej triede do 15.06.2015. 

• Predsedkyňa sprostredkovala členom RŠ informácie o spolupráci materskej školy s Centrom 
špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi, kde sa vykonáva 
psychologická depistáž predškolákov – orientačné vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa a jeho 
pripravenosť na vstup do prvého ročníka a o spolupráci s logopedickou poradňou. 

• Zhodnotil sa Plán aktivít za dobu od posledného zasadnutia RŠ a oboznámili sme sa s Plánom 
aktivít na mesiace máj, jún a júl. 

• Zvyšovanie poplatkov prejde do platnosti od 01.09.2015. tento bod predniesla a vážnosť situácie 
vysvetlila Mgr. Anna Štutíková – sr. Školastika na stretnutí rodičov. Sumu musí odsúhlasiť 
Správna rada neziskovej organizácie, kde doteraz rozhodli o poplatku za réžiu u všetkých detí, aj 
u predškolákov. V prípade súrodeneckej dvojice bude poplatok znížený. Rodičia budú včas 
informovaní o presnej sume, ktorú schváli Správna rada. 

• Keďže pri predbežnom zápise malo záujem o prevádzku materskej školy cez letné prázdniny 15 
detí, materská škola bude otvorená od 01.07. do 10.07.2015. Poplatok za pobyt v materskej 
škole bude znížený na 6€ na dieťa. 

• Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválil 10.03.2015 inovovaný 
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je záväzný 
od 01.09.2016. 

• V bode „Diskusia“ boli prerokované tieto otázky: 
o  Mgr. M. Rosová - námet na zlepšenie spolupráce rodičov s materskou školou: zriadiť 

na chodbe novú nástenku na oznamy krúžkovej činnosti, aby boli oznamy 
priehľadnejšie 

o  sr. Ancilla – nechala k nahliadnutiu výročnú správu s nákladmi a príjmami pre 
materskú školu za rok 2014 a výrok auditora. 

 
 

09.07.2015 
Prítomných 5 členov. 
 

• Po krátkom úvode nasledovala kontrola uznášania sa Rady školy. 

• Ďalší bod bol venovaný analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2014/2015: 
o  uskutočnenie výstupnej pedagogickej diagnostiky v mesiaci jún 2015 s výsledkami, 

ktoré sú zaznamenané v osobnom spise konkrétneho dieťaťa s možnosťou, aby 
rodičia detí doň nahliadli  

o  na základe žiadostí bolo prijatých sedem detí: dve 2-ročné, tri 3-trojročné a dve 4-
ročné; všetkým predškolákom bolo k 30.06.2015 odovzdané osvedčenie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania 

o  doplnili sa dve týždenné témy na mesiac júl: „My sme malí plavci“ a „Z každého rožka 
troška“ z dôvodu predĺženia prevádzky počas letných prázdnin 

• Mgr. B. Ondrejčíková sprostredkovala vyhodnotenie aktivít za mesiace máj, jún a júl 
a zhodnotenie krúžkovej činnosti v uplynulom školskom roku. 
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• Mgr. B. Ondrejčíková sa vyjadrila k výsledkom hospodárenia materskej školy – príspevky 
a vyúčtovania. 

• Predsedníčka predniesla organizačné zabezpečenie prázdninovej činnosti – prevádzka bude 
ukončená ku dňu 10.07.2015 a v ďalších dňoch bude prebiehať dezinfekcia priestorov materskej 
školy, hračiek a pomôcok. 

• V záujme zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v SMŠ Alžbetka v súvislosti s vyhodnotením 
čerpania rozpočtu za rok 2014 so súhlasom Správnej rady sa pristúpi k nasledovnej úprave 
príspevkov: 

o  dieťa do 3 rokov: 24€; réžia:6€; SPOLU: 30€ 
o  dieťa vo veku 3-5 r.: 16€; réžia:6€; SPOLU: 22€ 
o  dieťa predškol. veku: 0€; réžia:6€; SPOLU: 6€ 

Do réžie sú zahrnuté poplatky za pranie, žehlenie, výmenu posteľnej bielizne, hygienické, 
toaletné, čistiace prostriedky, réžia za prípravu stravy a pod. 
Príspevky na základe dohody: 

o  príspevok na pomôcky: 10€ za polrok 
o  rodičovské spoločenstvo: 10€ za školský rok 
o  úhrada za stravu:  1,10€ za porciu 
o  úrazové poistenie:  1,14€ za rok 

Rodič môže byť oslobodený od mesačných poplatkov za pobyt v materskej škola, ak: 
o  je dieťa jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky 
o  ak predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
o  ak jeho dieťa preruší dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní. 
Taktiež má možnosť požiadať o zníženie mesačného príspevku za pobyt v materskej škole, 
a to o 35%, v prípade, ak: 

o  SMŠ navštevujú súrodenci (neplatí v prípade, ak je jedno dieťa predškolák) 
o  príjem oboch rodičov je na úrovni minimálnej mzdy 
o  z iných závažných rodinných dôvodov. 

• Informácie o projektoch: 
o  Metodický materiál k interaktívnej tabuli – Mgr. Eva Hrušovská vypracovala projekt 

„Rovinné geometrické útvary“, ktorý bolo potrebné zaslať, aby sme mohli využívať 
interaktívnu tabuľu. 

o  Tami – dve deti vyhrali poukaz v hodnote 40€ do predajne Dráčik, pričom polovicu 
obidvaja darovali pre hračky do materskej školy. 

o  Digitálne učivo na dosah – ide o zabezpečenie kvalitného a kapacitne dostatočného 
prístupu širokopásmovej siete, teda inštalácia bezdrôtových prístupových bodov 
v priestoroch školy. Výkopové práce mimo objektov sa budú realizovať v mesiaci 
august 2015. 

• V bode „Diskusia“ sr. Ancilla spomenula, že úhrada za stravu sa bude pravdepodobne zvyšovať 
na poplatok z 1,10€ na 1,17€ na porciu. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili toto 
zvýšenie, čaká sa však za podpisom primátora mesta. 

• Predsedkyňa RŠ poďakovala členom za aktívnu účasť a spoluprácu, popriala všetkým veľa 
úspechov v ďalšom školskom roku a veľa krásnych letných zážitkov. K poďakovaniu sa pripojila aj 
riaditeľka SMŠ Alžbetka, Mgr. Eva Hrušovská.  
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27.11.2015 
Prítomných 5 členov a 1 hosť. 
 

• Po predložení návrhu sa spoločne schválil Plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2015/2016. 

• Mgr. Anna Štutíková predložila návrh na schválenie Štatútu Rady školy so zmeneným článkom 4 
o členoch Rady školy podľa dodatku z roku 2014 a s doplnením článku 9, §3 o tom, aby predseda 
Rady školy informoval riaditeľa neziskovej organizácie Alžbetka o pláne zasadnutí na príslušný 
školský rok a aby mu predkladal zápisnice zo zasadnutí. Členovia Rady školy ho hlasovaním 
schválili. 

• Mgr. Mariana Užáková oboznámila so Správou o výchovno–vzdelávacej činnosti súkromnej 
materskej školy Alžbetka, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015, ktorú 
vypracovala Mgr. Eva Hrušovská, riaditeľka SMŠ Alžbetka. Následne Rada školy odsúhlasila 
obsah správy a odporúčanie zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy Alžbetka. 

• Analyzoval sa aktuálny stav detí v SMŠ Alžbetka s prehľadom o počte detí, o vekom zložení detí, 
s informáciou o predškolákoch.  

• Mgr. Mariana Užáková oboznámila so Školským vzdelávacím programom v SMŠ Alžbetka, 
v ktorom sa na štátnej úrovni objavuje zmena záväzná od 01.09.2016. Niektoré škôlky sú 
zapojené do pilotného projektu, my však zatiaľ pokračujeme podľa starého vzdelávacieho 
programu. V priebehu školského roka chcú učiteľky materskej školy absolvovať semináre, ktoré 
poskytuje Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. Budeme ho inovovať počas letných 
prázdnin v roku 2016. 

• Oboznámenie sa týkalo aj Plánu aktivít materskej školy na 1. polrok, podrobne sa prešli mesiace 
december a január. 

• Krúžková činnosť v školskom roku 2015/2016 bola prezentovaná aj prostredníctvom reálnych 
zápisov, presným zložením detí v danom krúžku a informáciou o priebehu krúžkov. 

• Rada školy bola oboznámená so Školským a Prevádzkovým poriadkom. V Školskom poriadku 
školy. Podotkla dve zmeny oproti minulému školskému roku, a to: 
- termín podania prihlášok bude v mesiaci máj v záväznosti na zmenu termínu podania 

prihlášok do základných škôl v mesiaci apríl 
- poplatky za pobyt v materskej škole boli v porovnaní s minulým školským rokom zvýšené 

a v praktickom realizovaní výberu poplatkov došlo k zmene, že poplatok vyberajú učiteľky 
a hromadne to odovzdávajú na ekonomický úsek. 

• Oboznámili sme sa so všetkými projektmi, ktoré počas tohto školského roka prebiehajú v SMŠ 
Alžbetka podľa poskytnutých materiálov. Zvlášť sa členovia RŠ pozastavili pri projekte „Digi 
škola“, ktorý sa momentálne rieši najviac. 

• Otvoril sa bod diskusia, rôzne.  
- Mgr. Mariana Užáková v ňom spomenula plánovanú akciu zamestnancov materskej školy 

s rodičmi a deťmi na Košiarnom briežku v mesiaci jún 2016. Podrobnejšie informácie budú 
poskytnuté v aktuálnom čase. 

- Mgr. Monika Rosová navrhla, aby sa škola viac venovala téme „Deň otcov“ a posilnila tak 
významnú rolu rodiča. 

- Mgr. Monika Rosová sa informovala o asistentke, ktorá v tomto čase pôsobí v SMŠ Alžbetka 
ako dobrovoľníčka. 

K nahliadnutiu boli dokumenty poskytnuté riaditeľkou SMŠ Alžbetka: Správa o výchovno-
vzdelávacej činnosti SMŠ Alžbetka, Školský vzdelávací program, Plán aktivít na I. polrok, Školský, 
Vnútorný a Prevádzkový poriadok, Projekty, Krúžky, Zoznamy detí, Príspevok za rodičovské 
spoločenstvo, Príspevok za pomôcky a pod. 
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• II. ZMENY V ČLENSTVE RADY ŠKOLY 
 

K zmenám v členstve RŠ došlo po tom, čo Mgr. Barbora Ondrejčíková odišla na materskú dovolenku. 
Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ dňa 27.11.2015 došlo k nasledovným zmenám: 
Priebeh zasadnutia : 

• Mgr. Anna Štutíková – sr. Školastika so súhlasom prítomných členov Rady školy delegovala 
predošlých členov Rady školy na ďalšie obdobie, teda do 27.11.2019, a to Mgr. Katarínu 
Jánoškovú – sr. Ancillu za nepedagogických zamestnancov a Ing. Kingu Csaplárovú za 
zriaďovateľa neziskovej organizácie Alžbetka. 

• Posun nastal v prípade Mgr. Mariany Užákovej – sr. Filotey, ktorú Mgr. Anna Štutíková – sr. 
Školastika so súhlasom prítomných členov Rady školy delegovala už nie ako zástupcu za 
zriaďovateľa školy ale ako zástupcu za pedagogických zamestnancov. Delegovaním Mgr. Anny 
Štutíkovej – sr. Školastiky a súhlasom prítomných členov Rady školy sa novým zástupcom za 
zriaďovateľa školy stala Mgr. Nina Godóova – sr. Joachima 
 

• Uskutočnila sa voľba predsedu a podpredsedu Rady školy. Volebným predsedom bola Mgr. Anna 
Štutíkova – sr. Školastika. Pri voľbe predsedu Rady školy v prvom kole boli výsledky nasledovné: 
Mgr. Mariana Užáková – sr. Filotea  4 hlasy,  
sr. Ancilla     1 hlas.  
Mgr. Mariana Užáková – sr. Filotea voľbu prijala.  
 

• Následne sa uskutočnila voľba podpredsedu Rady školy. V prvom kole získala:  
Mgr. Katarína Jánošková – sr. Ancilla  2 hlasy,  
Mgr. Nina Godóova – sr. Joachima tiež  2 hlasy  
a Ing. Kinga Csaplárová    1 hlas.  

• Druhé kolo bolo rozhodujúce medzi prvými dvoma kandidátkami: 
Mgr. Katarína Jánošková – sr. Ancilla  3 hlasy  
a Mgr. Nina Godóová – sr. Joachima  2 hlasy.  
Mgr. Katarína Jánošková – sr. Ancilla voľbu prijala. 
 

• Mgr. Anna Štutíková – sr. Školastika poďakovala prítomným za uskutočnenie volieb a prijatie 
volieb, čím odovzdala spravovanie Rady školy novému predsedovi, Mgr. Mariane Užákovej – sr- 
Filotei prostredníctvom riadnych zasadnutí Rady školy. Rada školy bola takto ustanovená na 
ďalšie štyri roky, teda do 27.11.2019. 
 
 

• Na stretnutiach Rady školy pri SMŠ Alžbetka prebiehala živá diskusia k predkladaným bodom 
programu. Prebiehali v otvorenom dialógu a v spolupráci všetkých zástupcov Rady školy. 

 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa  31.03.2016  
 
   
Vypracovala:  Mgr. Mariana Užáková – sr. Filotea 

predseda Rady školy  


