Výročná správa o činnosti RŠ pri MŠ Gazdovský rad 41/37
v Šamoríne
za rok 2018
V roku 2018 RŠ plnila úlohy, ktoré jej vyplývali zo schváleného Plánu zasadnutí
a Štatútu RŠ podľa §24 a §25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve. RŠ neriešila žiadne

sťažnosti. Zasadnutia

a aktivity realizovala v spolupráci s rodičmi, s vedením školy a zriaďovateľom.
Náplňou zasadnutí v roku 2018 bolo:
1. predloženie a schválenie Výročnej správy za činnosti RŠ za rok 2017
2. Predloženie a schválenie Plánu zasadnutí RŠ na rok 2018
3. Informácia o zápise do MŠ a o kritériách zápisu (zápis prebehol v termíne od
9.5. – do19.5. 2017)
4. Informácia o zápise do ZŠ s vyuč. jazykom slovenským a s vyuč. jazykom
maďarským (ktoré prebehli v dňoch 5.4. – 7.4.2018)
5. Informácia o možnosti darovať 2% dane MŠ – do 30. apríla 2018
6. Informácia o projekte výstavby dvoch nových tried, o samotnej realizácii
7. Počet prijatých detí, počet tried a zamestnancov v školskom roku 2018/2019
8. Využívanie dočasných náhradných priestorov – dve triedy v budove Matice
Slovenskej, Dlhá ulica, Šamorín, tri triedy v budove CVČ, Gazdovský rad,
Šamorín
9. Materiálno-technické zabezpečenie v náhradných priestoroch
10. Dňa 27.9.2018 sa uskutočnila voľba predsedu Rady školy (Mgr. Jarmila
Pussová je zástupkyňou riaditeľa a táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou
člena Rady školy). Za predsedu Rady škola bola zvolená pani Agáta
Krajčíková.
11. Dňa 27.9.2018 bol Dodatkom č. 3 upravený Čl.5, ods. (6) a ods. (7), člen RŠ –
zvolený zástupca pedagogických zamestnancov – zmena člena Mgr. Jarmila
Pussová na Judita Fitosová; zmena predsedu RŠ Mgr. Jarmila Pussová na
Agáta Krajčíková. Dodatok bol riadne schválený dňa 27.9.2018
12. Rada školy schválila:

 Školský vzdelávací program „Bystré hlávky na ceste za poznaním“, ktorým bol
reevidovaný dokument z roku 2016
 Školský a organizačný poriadok MŠ
 Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce za rok 2017/2018
 Informáciu o výchovno-vzdelávacom a materiálno-technologickom
zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2018/2019
13. Témy diskusií na zasadnutiach:
-

o náhradných priestoroch v prípade výstavby, navrhnuté boli priestory - CVČ,
MsKS, nákupné stredisko VEGA, priestory Matice slovenskej na Dlhej ulici.

-

o prebiehajúcej rekonštrukcii a výstavbe dvoch nových tried

-

o dlhodobej neprítomnosti p. E. Šoltésovej na stretnutiach RŠ

-

Aktuálne využívanie dvoch náhradných priestorov - budova CVČ, na ulici
Gazdovský rad a budova Matice Slovenskej na Dlhej ulici

-

Potreba zapojenia rodičov pri upratovacích a sťahovacích prácach po
ukončení rekonštrukcie pôvodných priestorov MŠ

Rade školy na jej činnosť neboli pridelené žiadne finančné prostriedky z rozpočtu
školy.
Príloha : 2 x zloženie Rady školy pri MŠ Gazdovský rad 41/37, Šamorín

Príloha 1

Zloženie Rady školy pri MŠ Gazdovský rad 41/37, Šamorín
Za pedagogických zamestnancov:
-

Mgr. Jarmila Pussová

-

Viera Knezovičová

Za nepedagogických zamestnancov:
-

Alžbeta Czvedlerová

Za rodičov detí MŠ:
-

Henrieta Pašková

-

Monika Fenesová

-

Agáta Krajčíková

Delegovaní členovia do Rady školy:
Za Mesto Šamorín :
-

Ing. Erika Šoltésová

Príloha 2

Zloženie Rady školy pri MŠ Gazdovský rad 41/37, Šamorín
Za pedagogických zamestnancov:
-

Judita Fitosová

-

Viera Knezovičová

Za nepedagogických zamestnancov:
-

Alžbeta Czvedlerová

Za rodičov detí MŠ:
-

Henrieta Pašková

-

Monika Fenesová

-

Agáta Krajčíková

Delegovaní členovia do Rady školy:
Za Mesto Šamorín :
-

Ing. Erika Šoltésová

