Výročná správa
Rady školy pri Materskej škole v K u r i m a n o c h za rok 2016.
Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Zb. o
štátnej správev školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 230/2009 Zb. o školskej samospráve. Rada školy je iniciatívnym a
poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje apresadzuje záujmy rodičov,
pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a
vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly práve vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy pri MŠ v Kurimanoch pracuje od 20.11.2015 v tomto zložení:
Predseda :
Podpredseda :
Členovia :

p. Mgr. Miroslav Pollák
p. Bc. Zuzana Riššová
p. Ing. Martin Faltin
p. Drahoslava Slejzáková
p. Andrea Grigerová

- z radov rodičov
- za pedagogických pracovníkov
- člen obecného zastupiteľstva
- za nepedagogických pracovníkov
- z radov rodičov

V roku 2016 sa členovia Rady školy zišli trikrát. Stretnutia boli podľa schváleného plánu práce
Rady školy narok 2016.
Na prvomzasadnutí dňa31.5.2016 predseda RŠ Mgr. Miroslav Pollák oboznámil členov RŠ
s úlohami a činnosťou RŠ v zmysle Štatútu rady školy a jeho znenie bolo predložené prítomným
k nahliadnutiu. Rada školy prerokovala jednotlivé články a doplnila Štatút rady školy. Štatút rady
školy pri Materskej škole v Kurimanoch členovia RŠ jednomyseľne schválili.Na oficiálnej webovej
stránke obce bol zverejnený Štatút rady školy pri MŠ v Kurimanoch.
Predseda RŠ oboznámil členov Rady školy s Plánom práce na rok 2016. Plán práce bol členmi
RŠ jednomyseľne schválený.P. Ing. Martin Faltin navrhol doplniť program o voľbu podpredsedu
RŠ.Členovia RŠ zvolili za podpredsedu p. Bc. Zuzanu Riššovú. Predseda rady školy p. Mgr.
Miroslav Pollák navrhol zapisovateľa pre zasadnutia rady školy p. Bc. Zuzanu Riššovú, ktorú
členovia jednoznačne schválili.
Druhé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 29.9.2016. Na tomto zasadnutí p. riaditeľka Mgr.
Jana Biricová prezentovala inovovaný Školský vzdelávací program „Svet okolo nás“, ktorý rada
školy jednomyseľne schválila. Rovnako bol na tomto zasadnutí prezentovaný p. riaditeľkou
a prerokovaný členmi RŠ aj Školský poriadok na šk.rok 2016/2017. Rada školy aj tento jednohlasne
schválila.P.riaditeľka Mgr. Jana Biricová informovala členov RŠ o materiálno-technickom
zabezpečení MŠ.
Tretie zasadnutie sa uskutočnilo dňa 11.10.2016. Na tomto zasadnutí riaditeľka školy, Mgr.Jana
Biricová, prečítala Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2015/2016.Rada školy
pri Materskej škole v Kurimanoch odporučila zriaďovateľovi, obci Kurimany schváliť správu o
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v Kurimanoch za
školský rok 2015/2016.

Na každé zasadnutie bolaako hosť prizvaná riaditeľka školy Mgr. Jana Biricová, ktorá sa
každého zasadnutia zúčastnila.
V priebehu roku 2016 neboli zo strany rodičov, pedagogických pracovníkov školy, vedenia
školy a Obecného úradu v Kurimanoch predložené žiadne mimoriadne požiadavky na vedenie
Rady školy.
Z hľadiska hospodárenia Rada školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, z
toho dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.
Na záver chcem poďakovať všetkým členom RŠ za ich aktívny a zodpovedný prístup a účasť
na zasadnutiach RŠ, p. učiteľke Riššovej za vedenie agendy RŠ, ako aj vedeniu školy za dobrú
spoluprácu.

V Kurimanoch 31.3.2017

Mgr. Miroslav Pollák
predseda RŠ

