
Rada školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA, 
 Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA za školský rok 2012/2013 
 
 
 
Rada školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA v Spišskej Novej Vsi sa v priebehu 
školského roka 2012/2013 pravidelne stretávala. Počas štyroch stretnutí v termínoch : 

o  22.10.2012 
o  12.03.2013 
o  13.05.2013 
o  27.06.2013 

prerokovala jednotlivé body Plánu rady školy na školský rok 2012/2013.  
 
 
Rada školy v uplynulom školskom roku vykonala tieto činnosti : 
 

 Prijala novú  členku rady školy, Ing. Kingu Csaplárovú – sr. Kingu, delegovanú 

zriaďovateľom, ktorá nahradila ThLic. Katarínu Trokanovú – sr. Anzelmu 

 Oboznámila sa s výročnou správou za školský rok 2011/2012 

 Pripravila Plán  zasadnutí rady školy na školský rok 2012/2013 

 Prijala a schválila zmenu v Školskom vzdelávacom programe Alžbetka 

 Oboznámila sa s Plánom aktivít materskej školy na školský rok 2012/2013 

 Vyjadrila sa k organizácii pripravovaného kultúrneho vystúpenia detí materskej 

školy, pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, Vianoc, Dňa matiek. Riešila otázku 

školy v prírode detí na rekreačnej chate v Slovenskom raji 

 Oboznámila sa  s jednotlivými krúžkami, ponúkanými deťom v školskom roku 

2012/2013, v popoludňajších hodinách 

 Súhlasila s návrhom s navŕšením počtu detí v triede pre trojročné – šesť ročné 

deti, oproti počtu detí uvedených v bode 9 § 28 Zákona č. 245/2008 Z.z. 

O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 

predostrela Ing. ThLic. Helena Sedláková – sr. Alojzína, štatutárny zástupca n.o. 

Alžbetka 

 Prijala návrh na integráciu dieťaťa Agnesy Balogovej, vychádzajúci zo záverov 

špeciálno – pedagogického vyšetrenia, s postupovaním podľa vypracovaného 

individuálneho výchovno – vzdelávacieho plánu, pri jej výchove a vzdelávaní 

 Oboznámila sa s výsledkami zápisu detí do materskej školy na školský rok 

2013/2014 

 Rozoberala a riešila výchovné problémy detí materskej školy 



 Oboznámila sa s odhlásením detí z materskej školy – Sarah Pristášovej ku dňu 

12.10.2012, Agnesy Balogovej ku dňu 29.10.2012, Nicolasa Pokutu ku dňu 

01.01.2013, Rolanda Repaského ku dňu 11.02. 2013 a Sebastiana Mariana 

Starobu ku dňu 22.03.2013 

 Prijala informáciu o školskom úraze Rolanda Repaského, ktorý sa stal 

10.01.2013, pri páde na preliezačke, s diagnózou – narazená kľúčna kosť,  

s odporúčaním lekára 10 dní pokoj na lôžku. Úraz bol zapísaný do Knihy úrazov 

Súkromnej materskej školy Alžbetka a súčasne podchytený v Zázname 

o registrovanom školskom úraze 

 Zhodnotila spoluprácu rodičov s materskou školou 

 Zhodnotila spoluprácu materskej školy so základnou školou 

 Zhodnotila spoluprácu materskej školy s Centrom Špeciálno-pedagogického 

poradenstva a prevencie 

 Oboznámila sa s návrhom rozpočtu na nový kalendárny rok 2013 

 Riešila otázku financií, konkrétne poplatkov na výtvarné pomôcky a otázku 

rodičovského príspevku so zameraním na zakúpenie darčekov pre deti, pri 

príležitosti sviatkov – sv. Mikuláš, Deň detí a rozlúčka so školským rokom 

 Schválila výšku rodičovského spoločenstva na školský rok 2012/2013, 10 €, za 

každé dieťa 

 Oboznámila sa s uskutočnenou charakteristikou detí – vstupnou, priebežnou 

a výstupnou. Súčasne s vykonaným testom obratnosti a a testom pamäte, u detí 

predškolského veku s Kernov testom 

 Prijala odporúčanie psychológa, o odloženie začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky Márie Pakosovej, o jeden školský rok 

 Bola informovaná o výsledkoch Školskej inšpekcie, konanej v materskej školy od 

14 do 15. mája 2013 

 Oboznámila sa so zhodnotením zrealizovaných činností z Plánu aktivít materskej 

školy na školský rok 2012/2013 

 Zhodnotila krúžkovú činnosť v školskom roku 2012/2013 

 Oboznámila sa s analýzou výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 

2012/2013 

 Oboznámila sa s výsledkami hospodárenia materskej školy za školský rok 

2012/2013 

 Prijala návrh na zmenu v Štatúte rady školy, týkajúcu sa článku 3, Činnosť rady 

školy, bodu 3,4  O výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy, formou 

dodatku 



 Oboznámila sa s návrhom poverenia riadením materskej školy Mgr. Evy 

Hrušovskej, s platnosťou od 01.09. školského roka 2013/2014, podaným Ing. 

ThLic, Helenou Sedlákovou, štatutárnym zástupcom n.o. Alžbetka 

 Oboznámila sa s organizačným zabezpečením prázdninovej činnosti materskej 

školy počas letných prázdnin 

 
 
 
 
 
 
Rada školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA v Spišskej Novej Vsi začala svoju 
pôsobnosť na Ustanovujúcom zasadnutí rady školy, konanom dňa  23.11.2010 v priestoroch 
materskej školy. Otvorenie a privítanie členov rady školy uskutočnila Ing.ThLic. Helena 
Sedláková, štatutárna zástupkyňa n.o. Alžbetka. Funkčné obdobie orgánu školskej 
samosprávy je podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. štyri roky a končí dňa 23.11.2014. 
 
Zloženie Rady školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA : 
 
Za členov Rady školy boli zvolení a delegovaní nasledovní zástupcovia: 
 
          a) zvolený zástupca pedagogických zamestnancov:            Buchtová   Andrea, Mgr. 

          b) zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:        Jánošková Katarína, Mgr. 

          c) zvolený zástupca rodičov:                                                 Pakosová Magdaléna, Mgr. 

          d) delegovaný zástupca zriaďovateľa školy:  Csaplárová Kinga, Ing.                                                         

Predsedom Rady školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA je Mgr. Andrea Buchtová. 

 
Plán rady školy na školský rok 2012/2013 a zápisnice z jednotlivých zasadnutí sú 
umiestnené k nahliadnutiu v sídle materskej školy. 
 
Všetci členovia rady školy sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí. V prípade neúčasti sa 
ospravedlnili.  
Všetkým členom vyjadrujem úprimnú vďaku za spoluprácu v uplynulom školskom roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 28.06.2013                               Mgr. Andrea Buchtová, sr. Klára 
                                                                                                      predseda rady školy            
 


