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VES za kalendárny rok 2018.
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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.
I. ÚDAJE O RADE ŠKOLY PRI SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLE ALŽBETKA
Rada školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves,
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, organizačnom a finančnom zabezpečení a to v tomto zložení:
MENO
1. Mgr. Mariana Užáková

ZÁSTUPCA ZA...
za pedagogických zamestnancov

FUNKCIA V RADE
ŠKOLY
Predseda Rady
školy

2. Mgr. Katarína Janošková – sr.
Ancilla
3. Mgr. Otília Berková
4. Mgr. Nina Godóová, sr. Joachima

za nepedagogických

Podpredseda Rady

zamestnancov

školy

za rodičov detí

Člen rady školy

za zriaďovateľa Súkromnej

Člen rady školy

materskej školy Alžbetka
5. Ing. Kinga Csaplárová

za zriaďovateľa Neziskovej

Člen rady školy

organizácie Alžbetka
II. PREHĽAD ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY V ROKU 2018
V uplynulom kalendárnom roku 2018 sa uskutočnili tri zasadnutia Rady školy pri Súkromnej
materskej škole Alžbetka v zložení podľa prezenčných listín a v súlade s platným Štatútom Rady
školy.
Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 20.03.2018.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh Rady školy
3. Oboznámenie sa s finančnou správou za kalendárny rok 2017
4. Výročná správa za kalendárny rok 2017 o činnosti Rady školy pri SMŠ
Alžbetka
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5. Zhodnotenie spolupráce rodičov s materskou školou
6. Spolupráca s Centrom Špeciálno-pedagogického poradenstva a
prevencie
7. Diskusia, rôzne
8. Záver
Podpredsedníčka Rady školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka, Mgr. Katarína
Janošková oboznámila prítomných s Finančnou správou za kalendárny rok 2017, s možnosťou
nahliadnutia do Správy nezávislého audítora. Taktiež bola predostretá Výsledovka materskej školy
analyticky so stavom k januáru i marcu 2018 na porovnanie. Prítomní členovia Rady školy sa
vyjadrili k predloženým skutočnostiam v otázke zvýšených mesačných poplatkov za materskú
školu.
Predsedníčka Rady školy Mgr. Mariana Užáková prostredníctvom interaktívnej tabule
predniesla a oboznámila prítomných členov s Výročnou správou o činnosti Rady školy za
kalendárny rok 2017, ktorú hlasovaním schválili. Dokument bol odovzdaný štatutárnemu
zástupcovi Neziskovej organizácie Alžbetka, taktiež bol sprístupnený na internetovej stránke a
oficiálnej nástenke Súkromnej materskej školy Alžbetka.
Mgr. Mariana Užáková na zasadnutí zhodnotila spoluprácu materskej školy s rodičmi, ktorá
je jednou z hlavných priorít vedenia Súkromnej materskej školy Alžbetka v školskom roku
2017/2018. V súčinnosti s rodičmi, pedagógmi sa zrealizovali v materskej škole Vianočné tvorivé
dielne, Krížová cesta. Mgr. Otília Berková vyslovila poďakovanie a ocenila pomoc, ochotu rodičov
pri organizovaní a tiež samotnej realizácií plaveckého, lyžiarskeho výcviku detí.
Rada školy bola oboznámená predsedníčkou Mgr. Marianou Užákovou o spolupráci
s Centrom

špeciálno-pedagogického

poradenstva

a prevencie.

Informovala,

že

Centrum

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Harichovciach navštevuje jedno dieťa
predškolského veku, ktoré je v materskej škole integrované a vzdelávané podľa Individuálneho
výchovno-vzdelávacieho plánu. Informovala o možnosti školskej depistáže u deti predškolského
veku na vlastnú žiadosť rodiča, alebo na žiadosť základnej školy.
V diskusii sa riešila otázka prevádzky Súkromnej materskej školy Alžbetka počas letných
prázdnin, ktorá však závisí od počtu nahlásených detí zákonnými zástupcami riaditeľke do určitého
termínu.
Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 20.06.2018.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2.

Kontrola úloh Rady školy

3.

Vyhodnotenie Plánu aktivít za II. polrok v školskom roku 2017/2018

4.

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2017/2018
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5.

Zhodnotenie krúžkovej činnosti

6.

Oboznámenie sa s výsledkami hospodárenia materskej školy za školský rok
2017/2018

7.

Prehodnotenie členstva Rady školy

8.

Diskusia, rôzne

9.

Záver

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka Mgr. Mariana Užáková, ktorá oboznámila prítomných
s vyhodnotením Plánu aktivít v druhom polroku, na základe predloženej písomnej dokumentácie,
ktorú poskytla Mgr. Andrea Buchtová, poverená riadením Súkromnej materskej školy Alžbetka.
Členovia Rady školy boli informovaní o analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom
roku 2017/2018, taktiež o prijatí deti predškolského veku do prvého ročníka Základnej školy, na
základe Rozhodnutia o prijatí do základnej školy. V tomto bode programu boli prítomní
oboznámení s počtom detí, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky na základe posúdenia
školskej zrelosti a pripravenosti pre vstup do prvého ročníka základnej školy.
Mgr.

Mariana

Užáková

informovala

o zhodnotení

krúžkovej

činnosti,

prehodnotení

hospodárenia materskej školy a to jednotlivých podujatí, ktoré sú financované rodičmi. Mgr.
Andrea

Buchtová

predložila

v písomnej

podobe

k nahliadnutiu

vyúčtovanie

darčekov

k nasledujúcim sviatkom: Mikuláš, Vianoce, Karneval, Deň detí. Členovia Rady školy boli
oboznámení s vyúčtovaním príspevku na školské pomôcky, ktoré sú deťom k dispozícií pri tvorivej
činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
V závere zasadnutia sa prehodnocovalo členstvo v Rade školy, nakoľko predsedníčka Rady
školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka

Mgr. Mariana Užáková k 30.06.2018 ukončila

pracovný pomer v Súkromnej materskej škole Alžbetka. Ďalší člen Rady školy za zriaďovateľa
Neziskovej organizácie Alžbetka, Ing. Kinga Csaplárová, ukončila svoje pôsobenie

v Spišskej

Novej Vsi, písomne sa vzdala členstva v Rade školy a z tohto dôvodu bude v novom školskom
roku delegovaný nový člen zriaďovateľom Neziskovej organizácie Alžbetka. Syn Mgr. Otílie
Berkovej v tomto školskom roku končí predprimárne vzdelávanie v Súkromnej materskej škole
Alžbetka, avšak od septembra 2018 nastupuje jeho súrodenec, preto sa členovia Rady školy
dohodli, že Mgr. Otília Berková ostane i naďalej členom Rady školy ako zástupca za rodičov detí.
Rada školy pri Súkromnej materskej školy Alžbetka podala návrh na vymenovanie riaditeľa
Súkromnej materskej školy Alžbetka, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves a to neziskovej
organizácii Alžbetka, zriaďovateľovi SMŠ Alžbetka. Na základe výsledkov výberového konania zo
dňa 20.06.2018 Rada školy navrhuje vymenovať Mgr. Andreu Buchtovú, sr. Kláru do funkcie
riaditeľky Súkromnej materskej školy Alžbetka.
Tretie zasadnutie sa uskutočnilo dňa 30.08.2018.
Program zasadnutia:
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1. Otvorenie zasadnutia Rady školy, privítanie členov Rady školy v školskom roku
2018/2019
2. Príprava zasadnutí Rady školy na školský rok 2018/2019
3. Oboznámenie sa s uskutočnenými zmenami Školského vzdelávacieho programu
Alžbetka, jeho prerokovanie, odsúhlasenie
4. Oboznámenie sa s aktuálnymi informáciami Školského poriadku a Vnútorného
poriadku Súkromnej materskej školy Alžbetka
5. Oboznámenie sa so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti v Súkromnej
materskej škole Alžbetka za školský rok 2017/2018, odsúhlasenie a odporučenie
zriaďovateľovi na schválenie
6. Oboznámenie sa s aktuálnym počtom detí, vekovým zložením
7. Oboznámenie sa s Plánom aktivít Súkromnej materskej školy Alžbetka na I.
polrok
8. Oboznámenie sa s ponukou krúžkovej činnosti v Súkromnej materskej škole
počas školského roka 2018/2019 s časovým harmonogramom a poplatkami
9. Informácie o projektoch, programoch a súťažiach počas školského roka
2018/2019
10. Oboznámenie sa so spoluprácou vzdelávacích inštitúcií v rámci mesta Spišská
Nová Ves
11. Skvalitnenie edukačného procesu prostredníctvom nákupu pomôcok z dotácie
Obvodného úradu v Košiciach, odboru školstva
12. Diskusia, návrhy, pripomienky, rôzne
13. Záver
Prítomní členovia Rady školy zostavovali Plán zasadnutí na školský rok 2018/2019, ktorý
zároveň odsúhlasili. Mgr. Eva Hrušovská informovala, že z každého zasadnutia bude vypracovaná
zápisnica a bude súčasťou dokumentácie Rady školy.
Na zasadnutí sa prerokoval Školský vzdelávací program Alžbetka, kde boli urobené jednotlivé
úpravy, zároveň bol revidovaný riaditeľkou Súkromnej materskej školy Alžbetka, Mgr. Andreou
Buchtovou. Členovia Rady školy boli oboznámení so zmenou úpravy Rozvrhnutia rámcových
výkonových štandardov, ktoré sa prispôsobili sviatkom Veľkej noci a pôstu. Prerokovali sa ďalšie
dokumenty: Školský a Vnútorný poriadok, v ktorých boli vykonané jednotlivé úpravy v personálnom
obsadení funkcie riaditeľa a triedneho učiteľa Súkromnej materskej školy Alžbetka.
Ďalším dokumentom, ktorý predostrela Mgr. Andrea Buchtová bola Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018, s ktorou sa prítomní členovia Rady školy
oboznámili a odsúhlasili. Predseda Rady školy Mgr. Eva Hrušovská odporučila Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti na schválenie zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy
Alžbetka.
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Mgr. Eva Hrušovská podala informácie o aktuálnom počte detí, o počte deti predškolského
veku,

tiež o počte deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s individuálnym

výchovno-vzdelávacím programom. Na stretnutí sa oboznámili s Plánom aktivít na I. polrok,
ponukou krúžkovej činnosti, poplatkami, časovým harmonogramom, lektormi, miestom konania
krúžkov. Taktiež boli informovaní o realizácií projektov, Zippyho programu pre deti predškolského
veku, skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu formou digitálnych technológií, ktoré sa zakúpia
v priebehu školského roka.
V diskusii Mgr. Otília Berková, zástupca za rodičov detí v materskej škole sa vyjadrila k pobytu
na školskom dvore v popoludňajšom čase, po prevzatí dieťaťa z materskej školy. Štatutárny
zástupca neziskovej organizácie Alžbetka, Mgr. Darina Haburajová, účastná na zasadnutí Rady
školy vyjadrila súhlas a podporu rozvoja medziľudských vzťahov medzi deťmi, rodičmi,
zamestnancami. Všetci prítomní dodali, aby rodičia dbali na bezpečnosť, vhodné správanie detí na
školskom dvore, pričom v plnej miere zodpovedajú za pobyt dieťaťa samotní rodičia.
O zasadnutiach členov Rady školy pri Súkromnej materskej školy Alžbetka sú vedené
zápisnice, prezenčné listiny, ktoré sú súčasťou pedagogickej dokumentácie Súkromnej materskej
školy Alžbetka.
Rada školy nehospodári so žiadnym majetkom a nemá žiadne finančné prostriedky. Rada školy
vyjadruje spokojnosť s prácou pedagógov, ostatných zamestnancov za uplynulý kalendárny rok.
Pozitívne hodnotí snahu vedenia Súkromnej materskej školy Alžbetka a všetkých pedagógov,
lektorov neznižovať kritéria na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
III. ZMENY V ČLENSTVE RADY ŠKOLY
K zmenám v členstve Rady školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka došlo na začiatku
školského roka 2018/2019. Dňa 30.08.2018 sa uskutočnilo doplňujúce ustanovenie Rady školy.
Informácie o súčasnom zložení Rady školy pri Súkromnej materskej škole Alžbetka, predstavila
Mgr. Darina Haburajová, riaditeľka Neziskovej organizácie Alžbetka. Uskutočnila sa voľba
a delegovanie členov Rady školy volebným predsedom Mgr. Darinou Haburajovou, voľba
predsedu Rady školy v tajnom hlasovaní.
Aktuálne zloženie Rady školy:
MENO
1. Mgr. Eva Hrušovská

ZÁSTUPCA ZA...
za pedagogických zamestnancov

FUNKCIA V RADE
ŠKOLY
Predseda Rady
školy

2. Mgr. Katarína Janošková – sr.
Ancilla

za nepedagogických

Podpredseda Rady

zamestnancov

školy
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3. Mgr. Otília Berková
4. Mgr. Nina Godóová, sr. Joachima

za rodičov detí

Člen rady školy

za zriaďovateľa Súkromnej

Člen rady školy

materskej školy Alžbetka
5. Mgr. Mariana Užáková, sr. Filotea

za zriaďovateľa Neziskovej

Člen rady školy

organizácie Alžbetka
Funkčné obdobie Rady školy v momentálnom zložení trvá do 27.11.2019. Stretnutia Rady školy pri
Súkromnej materskej škole Alžbetka prebiehali v spolupráci všetkých členov Rady školy.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 07.02.2019
Vypracovala: Mgr. Eva Hrušovská
predseda Rady školy
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