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Správa obsahuje tri časti:  

I. ZLOŽENIE RADY ŠKOLY PRI SMŠ ALŽBETKA 

II. PREHĽAD ČINNOSTÍ V ROKU 2017 

III. ZMENY V ČLENSTVE RADY ŠKOLY 

 

 

I. ZLOŽENIE RADY ŠKOLY PRI SMŠ ALŽBETKA 

 

Rada školy (skratka RŠ) pracovala v uplynulom období v tomto zložení: 

- za zriaďovateľa Alžbetky, n.o.:   Ing. Kinga CSAPLÁROVÁ – sr. Kinga;  

- za zriaďovateľa SMŠ Alžbetka:   Mgr. Joachima GODÓOVÁ – sr. Joachima 

- za nepedagogických zamestnancov:  Mgr. Katarína JÁNOŠKOVÁ – sr. Ancilla 

- za pedagogických zamestnancov:  Mgr. Mariana UŽÁKOVÁ – sr. Filotea 

- za rodičov detí:    p. Beáta CIMERMANOVÁ;     

       v novom školskom roku Mgr. Otília BERKOVÁ 

 

Zasadnutí Rady školy sa niekedy zúčastňoval ako hosť aj štatutárny zástupca neziskovej organizácie 

Alžbetka, Ing. Ján MELCHER. 

 

 

II. PREHĽAD ČINNOSTÍ V ROKU 2017 

 

V uplynulom kalendárnom roku sa uskutočnilo päť zasadnutí Rady školy pri SMŠ Alžbetka. 

 

07.02.2017 

Prítomní 4 členovia a 1 hosť. 

 Po otvorení zasadnutia M. UŽÁKOVÁ predstavila program zasadnutia, prečítala zápisnicu z predošlého 

zasadnutia z októbra 2016 a všetci členovia odkontrolovali plnenie úloh Rady školy. 

a. „Deň materských škôl na Slovensku“ bol realizovaný priebežne ponukami aktivít rôzneho zamerania. 

b. Rada školy sa oboznámila so  Školským vzdelávacím programom SMŠ Alžbetka a s podrobným rozpisom 

na týždenné témy. Dokumenty sú zverejnené na oficiálnej nástenke v budove Alžbetky. 

c. Funkcia riaditeľky SMŠ Alžbetka sa v prípade Mgr. Evy HRUŠOVSKEJ stabilizovala do konca školského roka 

2016/2017. 
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 Členovia RŠ sa oboznámili so Správou o výchovno–vzdelávacej činnosti súkromnej materskej školy 

Alžbetka, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016, vyjadrili súhlas s obsahom 

a odporúčali ju zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy Alžbetka schváliť. Ing. J. MELCHER, štatutárny 

zástupca n.o. Alžbetka v prítomnosti všetkých členov podpísal stanovisko zriaďovateľa SMŠ Alžbetka 

a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti schválil. Dokument je tiež zverejnený. 

 Mgr. Katarína JÁNOŠKOVÁ– sr. Ancilla pripravila Finančnú správu z hospodárenia súkromnej materskej 

školy Alžbetka za kalendárny rok 2016 a oboznámila prítomných s nákladmi a výnosmi v SMŠ Alžbetka. 

 M. UŽÁKOVÁ predložila vyhodnotenie plánu aktivít v prvom polroku 2016/2017, zvlášť mesiace od 

posledného zasadnutia RŠ - november, december a január. Všetky mesiace boli zdokumentované 

a vytlačené na papieri.  

 V ďalšom bode sa predložil plán aktivít na najbližšie obdobie – február, marec, apríl 2017. 

 V diskusii boli prednesené nasledovné témy: 

a. M. UŽÁKOVÁ informovala o plánovanom stretnutí Mgr. Evy HRUŠOVSKEJ s p. HAMRÁKOM, ktorý  by mal 

spravovať webovú stránku Alžbetky. Dohodnú sa na spôsobe aktualizovania informácií a aktualít zo SMŠ 

Alžbetka. 

b. B. CIMERMANOVÁ vyjadrila poďakovanie za vzdelávanie pedagógov materskej školy v oblasti pedagogiky 

Márie Montessori a prínos v prístupe voči deťom. 

c. Poplatky v materskej škole do budúcna budú predmetom rokovania najbližšieho stretnutia Správnej rady, 

predbežne koncom marca 2017. 

d. M. UŽÁKOVÁ zisťovala praktickosť a vhodnosť triedneho fondu zo skúsenosti rodičov z minulého 

školského roka. P. CIMERMANOVÁ sa za rodičov vyjadrila, že zbierať sa v dohodnutej sume je praktickejšie 

ako vyberať poplatky na aktivity v menších čiastkach. 

e. Pre ekonomický úsek by bolo vhodné zistiť predbežný záujem rodičov o prihlásenie detí do prevádzky 

počas letných prázdnin. 

 Zasadnutie sme ukončili krátkou modlitbou. 

 

 

30.05.2017 

Prítomných 5 členov a dvaja hostia. 

 M. UŽÁKOVÁ privítala všetkých prítomných členov a hostí na ďalšom zasadnutí Rady školy a modlitbou 

k Svätému Duchu otvorila zasadnutie.  

 Pri kontrole plnenia úloh Rady školy K. JÁNOŠKOVÁ – sr. Ancilla prečítala zápisnicu z predošlého zasadnutia 

z februára 2017. Vyjadrenia k niektorým bodom: 

- triedny fond je zaktualizovaný 
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- prevádzka SMŠ Alžbetka počas letných prázdnin a poplatky v materskej škole sú súčasťou programu 

prebiehajúceho rokovania 

- k webovej stránke má prístup p. HAMRÁK, avšak nie je aktualizovaná priebežne; rodičia detí vyslovili  

ochotu angažovať sa pri aktualizácii údajov, ak by im bol umožnený prístup (Ján KAŠPER alebo Martin 

BOMBIAK). 

 M. UŽÁKOVÁ predložila vyhodnotenie dokumentu „Výročná správa za rok 2016 o činnosti Rady školy pri 

SMŠ Alžbetka“. Členovia RŠ si tieto materiály preštudovali, mali možnosť pripomienkovať text. Dokument 

bol schválený a odovzdaný štatutárnemu zástupcovi. Prístupný je na oficiálnej nástenke pre verejnosť.  

 Vyjadrenie k spolupráci s Centrom Špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie (skr. CPPP):  

V predošlých školských rokoch sa zvyklo ísť na testovanie školskej zrelosti do CPPP s predškolákmi v januári 

v danom školskom roku. Tentoraz pracovníčky CPPP navrhli november 2016, čo sa nám javilo ako príliš 

vzdialené na objektívne posúdenie školskej zrelosti, preto sa táto ponuka nezrealizovala. Jedinú prihlášku 

sme zaslali v prípade predčasného zaškolenia na žiadosť rodičov. 

 V ďalšom bode boli predostreté aktivity, ktoré sa v materskej škole chystajú ku koncu školského roka na 

podklade zápisnice zo zasadnutia rodičovského spoločenstva zo dňa 24.05.2017: fotenie detí; oslava Dňa 

detí; rozprávka „Princezná so zlatou hviezdou na čele“ v kaštieli v Markušovciach; Mesto plné deti; plavecký 

výcvik; exkurzia do Planetária v Košiciach; oslava Dňa matiek; noc v materskej škole; návšteva Horskej 

záchrannej služby; ukončenie školského roka. 

 Prevádzka SMŠ Alžbetka počas letných prázdnin bola pripravená na termín od 03. do 14. júla 2017, v počte 

detí 18, 13 zo SMŠ Alžbetka a 5 detí z iných materských škôl. Poplatok bol stanovený na 14,00 €. 

 Mesačné poplatky detí v SMŠ Alžbetka 

Dňa 23.05.2017 zasadala Správna rada neziskovej organizácie Alžbetka pod vedením p. Juraja SPUCHĽÁKA, 

na ktorom sa prerokovala výška mesačného príspevku. Rada školy sa podľa svojho štatútu, čl. 3, vyjadruje 

k návrhu rozpočtu, preto prítomní hostia – Ing. Ján MELCHER, štatutárny zástupca neziskovej organizácie 

a sr. Dária MOTYKOVÁ, provinciálna predstavená – nám podali informácie a dôvody na schválenie poplatku 

na pobyt dieťaťa v materskej škole od nového školského roka.  

Ing. Ján MELCHER predniesol silné stránky materskej školy, rozpočet príspevkov na jedno dieťa na mesiac 

doteraz a rozpočet od nového školského roka 2017/2018. Poplatky za pobyt v materskej škole ostávajú 

nezmenené, ale režijný náklad sa mení zo 6,00 € na 36,00 €. Úlohou Rady školy bolo predniesť túto 

skutočnosť rodičom 20.06.2017. V otázke zľavy v prípade súrodeneckých párov sa zatiaľ nebude uvažovať 

o jej uplatnení. 

 V ďalšom bode sa neotvorili iné témy, pretože diskusia v predošlom bode bola veľmi živá a vyčerpávajúca. 

Prítomní členovia a hostia spísali svoje mailové adresy pre rýchlu informáciu o ďalšom dianí. Posledné 

pracovné stretnutie RŠ v tomto školskom roku bolo naplánované po stretnutí sa s rodičmi, dňa 20.06.2017. 
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20.06.2017 

Prítomní 3 členovia a 1 hosť. 

 Zasadnutie sme začali krátkou modlitbou. 

 Kontrola plnenia úloh Rady školy prebehla stručným prejdením predošlej zápisnice. Body, ku ktorým sme sa 

vrátili, boli nasledovné: 

a. Prístupové heslá k webovej stránke Alžbetky boli poskytnuté štatutárnym zástupcom Ing. Jánom 

MELCHEROM pánovi Jánovi KAŠPEROVI, otcovi Mateja KAŠPERA, ktorý navštevuje SMŠ Alžbetka, aby sa 

tak aktualizovali oznamy materskej školy pre rodičov a sprístupnili sa informácie prostredníctvom 

internetu. 

b. Letná prevádzka materskej školy má naplnený stav, t.j. 20 detí. 

c. Prehodnotili sme mimoriadne stretnutie Rady školy s rodičmi detí ohľadom zvýšenia mesačných poplatkov.  

 Bol vyhodnotený Plán aktivít za II. polrok v školskom roku 2016/2017, konkrétne mesiace február, marec, 

apríl a máj. K dispozícii boli písomné podklady z dokumentácie SMŠ Alžbetka poskytnuté riaditeľkou SMŠ 

Evou HRUŠOVSKOU. 

 Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2016/2017 bola hodnotená kladne, prebehla 

podľa plánov, jedno dieťa postupovalo podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov. Päť detí má 

zaevidovaných Rozhodnutie o prijatí na základnú školu, jedno dieťa bude predčasne zaškolené na podnet 

rodičov a s odporúčaním psychológa. 

 Zhodnotenie krúžkovej činnosti v školskom roku 2016/2017 bolo kladné. Lektori predložili zhodnotenie 

krúžkovej činnosti a počas letnej prevádzky krúžky nebudú prebiehať. Boli možnosťou pre všestranný rozvoj 

osobností detí. 

 Vyhodnotenie projektov 

- Ukončila sa Zbierka na charitu v pôstnom období „Malá pôstna krabička“.  

- Súťažíme s Tami – Dráčik Recykláčik. Za zapojenie sme dostali darčeky pre deti, ktoré boli odovzdané 

k MDD.  

- Sabi projekt sa ukončil 16.05.2017. Za mimoriadny zber dostali deti jogurt Integráčik. 

- Zber papiera bol ukončený 28.04.2017, dostali sme hygienické vreckovky kusové a papierové utierky. 

 Oboznámenie sa s výsledkami hospodárenia materskej školy za školský rok 2016/2017 bolo podložené v 

dokumentácii zo SMŠ Alžbetka, kde boli vyúčtované podujatia, ktoré financujú rodičia – Mikuláš, Karneval 

a Deň detí (10 € na školský rok) a Príspevok na školské pomôcky (2x10 € v školskom roku). 

 Prehodnotenie členstva Rady školy sa týkalo p. Beáty CIMERMANOVEJ, pretože ku 30.06.2017 jej dcéra Ema 

CIMERMANOVÁ končila predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, čím jej zaniklo členstvo v Rade 

školy podľa štatútu RŠ. Podľa nového znenia sa nový zástupca bude voliť pri prvom stretnutí rodičov detí 

SMŠ Alžbetka v auguste pred začatím školského roka. 
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 Diskusia bola bohatá už v úvode rokovania pri prehodnocovaní mimoriadneho stretnutia s rodičmi ohľadom 

zvýšených poplatkov za materskú školu, preto sa v tomto bode nerokovalo o žiadnych výnimočných 

záležitostiach. Jedinou poznámkou bolo srdečné pozvanie na Rozlúčku so školským rokom a s predškolákmi 

pre všetkých členov RŠ i pre prítomného hosťa. 

 

30.08.2017 

Prítomní 4 členovia. 

 V úvode Mariana UŽÁKOVÁ predniesla krátku modlitbu a na prvom zasadnutí Rady školy v školskom roku 

2017/2018 privítala všetkých členov, zvlášť p. Otíliu BERKOVÚ, ktorá od 28.08.2017 zastupuje v Rade školy 

rodičov detí zo SMŠ Alžbetka po zvolení väčšinou zákonných zástupcov na úvodnom zasadnutí rodičov.  

 Prítomní členovia Rady školy pripravili plán zasadnutí v školskom roku 2017/2018. 

 Pripomenuli sme si poslanie RŠ – Článok 2, odsek 2, ktorý znie: „Rada školy je iniciatívnym a poradným 

samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a  presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu 

verejnej kontroly, posudzuje a  vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.“ Pani BERKOVÁ sa 

oboznámila s plným znením Štatútu Rady školy. Text bol ponechaný v znení odsúhlasenom na 

ustanovujúcom zasadnutí RŠ s Dodatkami k štatútu schválenými priebežne. 

 Bol predložený aktuálny stav detí v školskom roku 2017/2018: celkom 20 detí, z toho 11 chlapcov a 9 

dievčat. Vekové zloženie je nasledovné: štyri 2,5-ročné deti, jedno 3-ročné, deväť 4-ročných a šesť 5-

ročných detí. Najstarších šesť detí tvorí zároveň skupinu predškolákov. 

Šesť detí je úplné nových, máme tri súrodenecké dvojice. Jedno dieťa je zaradené do individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 M. UŽÁKOVÁ predložila členom RŠ prosbu Mgr. Andrey BUCHTOVEJ – sr. Kláry, ktorá je poverená riadením 

SMŠ Alžbetka, prerokovať a odobriť dokumenty materskej školy. Prvým dokumentom bol Školský 

vzdelávací program, ktorý bol upravený a prispôsobený pomerom SMŠ Alžbetka na školský rok 2017/2018. 

Verejným hlasovaním bol odobrený v počte 4 hlasy, 0 proti, nikto sa nezdržal hlasovania. 

 V ďalšom bode sa prerokoval Školský poriadok, v ktorom boli vykonané úpravy. Členovia RŠ odobrili 

dokument v počte hlasov: 4 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania. Tento dokument je prepojený 

s pôsobnosťou dokumentu v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa pre pôsobenie sestier v apoštoláte. 

 Ďalším dokumentom bol Vnútorný poriadok, kde bol pridaný obsah, konzultačné hodiny učiteliek, práva 

detí, postup pri pedikulóze a boli aktualizované údaje o poplatkoch a zamestnancoch. Aj tento dokument 

bol schválený plným počtom hlasov prítomných členov. 

 Predložený bol Plán aktivít materskej školy na 1. polrok. Aktualizácia aktivít sa môže meniť v závislosti od 

ponúk aktivít kultúrnych a vzdelávacích inštitúcii. 
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Otváracej sv. omše na začiatku školského roka vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi sme sa rozhodli 

nezúčastniť z dôvodu adaptácie menších a nových detí v materskej škole. 

 Krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018 bola prezentovaná prostredníctvom ponúk a možností. 

V pondelky „Zahrajme sa po anglicky“ pod vedením Mgr. Mariany UŽÁKOVEJ, bez poplatku. Na krúžku 

„Náboženská výchova“, ktorý bude prebiehať v stredy, bezplatne, pod vedením Ing. ThLic. Heleny 

SEDLÁKOVEJ – sr. Alojzíny sa deti delia na starších a mladších. S tou istou lektorkou budú mať najstaršie deti 

vo štvrtky krúžok „Elementárne práce s počítačom“ bez poplatku. Krúžok „Detský aerobic“ je zastrešený p. 

Danielou ŠIMKOVOU a p. Janou BUNTOVOU každý piatok s poplatkom 1 €    za vyučovaciu hodinu. 

Realizácia krúžkovej činnosti sa bola odštartovaná po adaptačnom mesiaci, teda od 02.10.2017.  

Rodičia sa na zasadnutí dňa 28.08.2017 informovali o možnosti realizovať krúžok plávania pre deti.  

 Oboznámili sme sa s projektami, ktoré tradične prebiehajú aj počas tohto školského roka: Tami; Sabi; 

Zbieram baterky; Zber vrchnákov; Digi škola – učivo na dosah.  

Ponukou pre učiteľov, katechétov a rodičov bolo školenie „Katechéza Dobrého Pastiera“ v termíne od 13. 

do 15.októbra 2017, pripravované v priestoroch neziskovej organizácie Alžbetka pod vedením lektorky 

z Bratislavy. 

 V diskusii p. BERKOVÁ ochotne ponúkla spoluprácu študentov Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka 

v Spišskej Novej Vsi s deťmi Súkromnej materskej školy Alžbetka pri organizovaní Mikulášskeho programu, 

prípadne aj pri iných aktivitách. 

 M. UŽÁKOVÁ – sr. Filotea sa poďakovala prítomným členom Rady školy za účasť, informovala ich o 

najbližšom stretnutí a na záver predniesla modlitbu. 

 

28.11.2017 

Prítomní piati členovia RŠ. 

 Zasadnutie začalo krátkou modlitbou a oboznámením sa s programom zasadnutia. 

 K. JÁNOŠKOVÁ – sr. Ancilla prečítala zápisnicu z minulého zasadnutia RŠ. Úlohy sa priebežne plnia. Zmenou 

v tomto zasadnutí bolo, že sa neprerokovávala  „Výročná správa za kalendárny rok 2017 o činnosti Rady 

školy pri SMŠ Alžbetka“, pretože mala byť predmetom rokovania v novom kalendárnom roku.  

- Čo sa týka počtu detí, od začiatku školského roka sa zmenil na 19, keďže z Krízového strediska odišla 

Martina KROŠČENOVÁ a toto miesto je držané pre ďalšie dieťa z Krízového strediska predškolského veku.  

- Krúžky prebiehajú s menšími zmenami: Zahrajme sa po anglicky prebieha v dvoch skupinách týždenne 

(namiesto jednej skupiny); plavecký výcvik prebieha raz mesačne na krytej plavárni pod vedením pani Eleny 

Stankovej; detský aerobik prebieha pod vedením pani Slávky HORBÁLOVEJ. 
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- Kurz Dobrého Pastiera s lektorkou Katarínou KOSTYÁLOVOU prebehol úspešne, zúčastnili sa ho učiteľky 

z materskej školy, vychovávateľky z Krízového strediska, dvaja rodičia detí z MŠ a traja účastníci mimo 

zamestnancov n.o. Alžbetka. 

 Všetci prítomní sa oboznámili so „Správou o výchovno–vzdelávacej činnosti súkromnej materskej školy 

Alžbetka, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016/2017“, ktorú vypracovala Mgr. Eva 

Hrušovská k termínu 31.07.2017, bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 31.08.2017 a na zasadnutí 

Rady školy bola odsúhlasená s počtom hlasov: za – 4 hlasy; proti - 0; zdržali sa hlasovania - 0. Správa bola 

odporúčaná a predložená štatutárovi neziskovej organizácie Alžbetka Ing. Jánovi MELCHEROVI na 

schválenie.  

 Prečítali sme zhodnotenie Plánu aktivít za mesiace september, október a november 2017 podľa 

dokumentácie poskytnutej Mgr. Andreou BUCHTOVOU – sr. Klárou, ktorá je poverená vedením súkromnej 

materskej školy Alžbetka. 

 Predložený bol Plán aktivít na mesiace december a január 2017. 

 V diskusii bola predložená prosba p. ARTIMOVEJ o oslobodení od príspevku na materskú školu za mesiac 

november, keďže Michael ARTIM bol za posledné dva mesiace iba desať dní v materskej škole. Podľa 

Školského poriadku a podľa zákona 245/2008 Z.z., §28 má zákonný zástupca nárok na oslobodenie od 

poplatku, ak dieťa vymešká 30 po sebe nasledujúcich dní. V prípade dieťaťa Michaela ARTIMA bude udelená 

výnimka. Dôležité je, aby sa táto záležitosť udržala v diskrétnosti. 

 Na záver sme sa pomodlili a popriali sme si požehnaný čas príprav počas adventu pred Vianocami. Ďalšie 

plánované stretnutie bolo už v novom kalendárnom roku 2018. 

 

 

III. ZMENY V ČLENSTVE RADY ŠKOLY 

 

 K zmenám v členstve RŠ došlo na začiatku školského roka 2017/2018. Ukončením predprimárneho 

vzdelávania dieťaťa Emy CIMERMANOVEJ zaniklo členstvo v Rade školy jeho matke – Beáte 

CIMERMANOVEJ. Dňa 28.08.2017 prebehlo v literárnom kútiku Alžbetky Spoločenstvo rodičov detí zo SMŠ 

Alžbetka, kde na základe tajného hlasovania boli navrhnutí rodičia detí, spomedzi ktorých najviac hlasov 

dostali zákonní zástupcovia Tadeáša BERKA a p. Otília BERKOVÁ voľbu prijala.  

Funkčné obdobie Rady školy v momentálnom zložení trvá do 27.11.2019. 

Stretnutia Rady školy pri SMŠ Alžbetka prebiehali v spolupráci všetkých členov Rady školy. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa  15.03.2018  

Vypracovala:  Mgr. Mariana UŽÁKOVÁ – sr. Filotea 

Predsedníčka Rady školy  


