Výročná správa o činnosti RŠ pri MŠ Gazdovský rad 41/37
v Šamoríne
za rok 2019
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.
RŠ sa v rok 2019 stretla 4x: 24.1.2019, 4.4.2019,17.6.2019, 17.10.2019. Vo všetkých
prípadoch bola RŠ uznášaniaschopná a jej členovia pracovali efektívne. O svojej
činnosti Rada školy informovala aj na webovej stránke MŠ, kde je možné podávať aj
podnety resp. sťažnosti prostredníctvom kontaktného formulára.
Náplň zasadnutí v roku 2019 :
1. Predloženie a schválenie Výročnej správy za činnosti RŠ za rok 2018
2. Predloženie a schválenie Plánu zasadnutí RŠ na rok 2019
3. RŠ schválila správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce za rok
2017/2018
4. RŠ schválila informáciu o výchovno-vzdelávacom a materiálnotechnologickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok
2019/2020
5. Informácia o zápise do MŠ a o kritériách zápisu (zápis prebehol v termíne od
13.5. – do 17.5. 2019)
6. Informovanie o návrhu na počty prijatých detí a počty tried, o podmienkach pre
prijatie dieťaťa do MŠ a následne o počte prijatých žiadostí na školský rok
2019/2020, informácie o počte detí s odkladom povinnej školskej dochádzky
7. Informovanie o pláne prevádzky na školský rok 2019/2020
8. Informovanie o Koncepcii rozvoja školy
9. Informovanie o personálnych, materiálnych a sociálnych podmienkach
zamestnancov školy
10. Informovanie o požiadavkách na skvalitnenie starostlivosti o deti
11. Informovanie o akcii „Deň rodiny“ spojenej s oslavou 40. výročia založenia MŠ

12. Informovanie o prevádzke MŠ v letných mesiacoch a o plánovaných prácach
v MŠ počas prerušenia prevádzky, následne informovanie o zrealizovaní
príslušných prác v priestoroch MŠ a na školskom dvore
13. V roku 2019 zriaďovateľ delegoval nového člena Rady školy – RŠ schválila
Dodatok č. 4 k Štatútu Rady školy pri MŠ – zmena člena RŠ
14. V roku 2019 bol dokončený projekt prístavby dvoch nových tried
a rekonštruované už existujúce priestory
15. Témy diskusií na zasadnutiach:
-

Prístavba dvoch nových tried a rekonštrukcia MŠ, úprava školského dvora

-

Pridelenie pozemku pri budove CVČ – zamietnutie zo strany mesta

-

Akcia „Deň rodiny“

-

Plánovaná úprava školského dvora pri prístavbe

Rada školy dňa 14.2.2019 podala návrh primátorovi mesta na ocenenie riaditeľky MŠ
pri príležitosti Dňa učiteľov. Ako odôvodnenie v návrhu uviedla RŠ: mimoriadne úsilie
počas samotnej rekonštrukcie a prestavby MŠ ako aj pri prácach po samotnej
rekonštrukcii.
Rade školy na jej činnosť neboli pridelené žiadne finančné prostriedky z rozpočtu
školy.
Príloha : 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:
-

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 :
-

Péter Varju

