Výročná správa o činnosti RŠ pri MŠ Gazdovský rad 41/37
v Šamoríne
za rok 2020
V roku 2020 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 roku 2020 stretla vzhľadom na pandemické opatrenia 3x: 06.02.2020,
24.06.2020 a následne po voľbách nových členov RŠ na ustanovujúcej schôdzi. Vo
všetkých prípadoch bola RŠ uznášaniaschopná a jej členovia pracovali efektívne.
Náplň zasadnutí v roku 2020 :
1. Predloženie a schválenie Výročnej správy za činnosti RŠ za rok 2019
2. Predloženie a schválenie Plánu zasadnutí RŠ na rok 2020
3. Informovanie o podmienkach a termíne zápisu do Materskej školy
4. Informovanie o návrhu na počty prijatých detí a počty tried
5. Informovanie o personálnych, materiálnych a sociálnych podmienkach
zamestnancov školy
6. Požiadavky na skvalitnenie starostlivosti o deti
7. Informovanie o počte prijatých žiadostí na školský rok 2020/2021
8. Informovanie o podmienkach pre prijatie dieťaťa do Materskej školy
9. Informovanie o počte detí s odkladom povinnej školskej dochádzky
10. Informovanie o prevádzke materskej školy po uvoľnení pandemických
opatrení ak aj prevádzka v letných mesiacoch
11. Informovanie o voľbe riaditeľa MŠ
12. Témy diskusií na zasadnutiach:
-

Efektívne fungovanie MŠ počas pandemickej situácie

-

Voľba riaditeľa MŠ

Rade školy na jej činnosť neboli pridelené žiadne finančné prostriedky z rozpočtu
školy.
Nakoľko počas roka 2020 skončilo volebné obdobie členov Rady školy, bolo nutné
uskutočniť nové voľby do RŠ, ktoré prebehli dňa 8.10.2020. S ohľadom na aktuálnu
situáciu prebehli ako per rollam hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho formulára
na webovej stránke materskej školy. Vo voľbách do Rady školy hlasovalo celkovo 49
voličov, čo predstavuje 56.9% všetkých voličov v zmysle platných predpisov. Voľby
boli úspešné. Do Rady školy boli zvolení ako členovia – zástupcovia rodičov:
Monika Fenesová
Ing. Agáta Krajčíková
Mgr. Lucia Šebeková
Zamestnanci si medzi sebou zvolili troch zástupcov – členov Rady školy:
Judita Fitosová
Viera Knezovičová
Ildikó Sándorová
Následne prebehla ustanovujúca schôdza Rady školy, kde členovia Rady školy zvolili
predsedu Rady školy. Predsedom bola zvolená p. Agáta Krajčíková
Vzhľadom na pretrvávajúce pandemické opatrenia neprebehla voľba riaditeľa školy.
Vedením MŠ bola zriaďovateľom poverená p. Zuzana Minarechová. Zriaďovateľ
informoval Radu školy o tejto skutočnosti listom do rúk predsedu RŠ.
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:
-

Ildikó Sándorová

Za rodičov detí MŠ:
-

Lucia Šebeková

-

Monika Fenesová

-

Agáta Krajčíková

Delegovaní členovia do Rady školy:
Za Mesto Šamorín :
-

Péter Varju

