Výročná správa
Rada školy pri Materskej škole v Kurimanoch za rok 2018.
Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Zb. o
štátnej správe 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 a presadzuje 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, k 31.12.2018 v tomto zložení:

Predseda:

p. Mgr. Miroslav Pollák

- z radov rodičov

Podpredseda:

p. Mgr. Miroslava Mlynarič

- za pedagogických pracovníkov

Členovia:

p. PaedDr. Beáta Chlebovcová

- člen obecného zastupiteľstva

p. Katarína Bonková

- z radov rodičov

p. Drahoslava Slejzáková

- za nepedagogických zamestnancov

Počas roka došlo k trom zmenám v zložení RŠ a to nasledovne:
1.9.2018

p. Bc Zuzanu Riššovú nahradila p. Mgr. Miroslava Mlynarič
p. Andreu Grigerovú vymenila p. Katarína Bonková

14.12.2018

p. Ing. Martina Faltina nahradila p. PaedDr. Beáta Chlebovcová

Činnosť Rady školy počas roka 2018:
Zasadnutia Rady školy (RŠ) na rok 2018 boli schválené plánom práce dve, no členovia
RŠ sa zišli trikrát. Jedno zasadnutie konané 26.6.2018 bolo mimoriadne zvolané z dôvodu
prípravy výberového konania na pozíciu riaditeľa MŠ. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa
20.8.2018 o 10:00 hod v priestoroch OcÚ Kurimany. Výberové konanie prebehlo riadne, podľa
platných pravidiel. Náležité písomnosti ako aj zápisnica sú uložené v archíve OcÚ. Do
výberového konania sa prihlásila jedna kandidátka, Mgr. Jana Biricová, ktorá toto výberové
konanie vyhrala v počte hlasov: 3:1 v prospech Mgr. J. Biricovej. V komisii chýbal jeden člen,

keďže p. učiteľka Bc. Zuzana Riššová ku dňu výberového konania už nebola zamestnankyňa
MŠ. Nižšie sú rozpísané jednotlivé zasadnutia. Rada školy bola na svojich stretnutiach vždy
uznášaniaschopná.
RŠ zorganizovala jarnú brigádu. Rodičia spoločne so zamestnancami MŠ upravili areál
škôlky, okopali a vyčistili kvetinové záhony, orezali stromy a kry, vyčistili priestor okolo
pieskoviska. Opravili vstupnú bránu a bráničku, ktorá sa nedala zamykať. Všetkým
zúčastneným na tejto akcii veľmi pekne ďakujeme.
RŠ počas roka zabezpečila kosenie areálu škôlky. V auguste počas rekonštrukcie
sociálnych zariadení bola nápomocná pri prečisťovaní upchatej odpadovej rúry.
Prvé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 15.3.2018. Predseda RŠ Miroslav Pollák
oboznámil členov RŠ s výročnou správou za rok 2018, ktorú RŠ jednohlasne schválila.
Predseda RŠ navrhol zmenu štatútu čl. 6 bod 8, aby sa RŠ schádzala podľa potreby, najmenej
však dvakrát ročne podľa plánu zasadnutí. Zmenu štatútu členovia RŠ jednohlasne schválili.
Ďalej RŠ prerokovala a schválila plán zasadnutí na rok 2018.
V ďalšom bode p. riaditeľka Mgr. J. Biricová zhodnotila I. polrok školského roka
2017/2018 a potom informovala prítomných o realizovaných aktivitách v MŠ, ale aj mimo nej,
vystúpeniach v kultúrnom dome a plánovaných akciách v druhom polroku.
P. Ing. Martin Faltin informoval členov RŠ o pripravovanej oslave 720 rokov obce
Kurimany, ktorá by sa mala konať v auguste 2018 a požiadal materskú školu o spoluprácu.
P. učiteľka Bc. Z. Riššová navrhla zorganizovať jarnú brigádu, pokračovať v kosení
areálu MŠ. P. Drahoslava Slejzáková požiadala o spoluprácu pri odstránení závad na zámku
vstupnej brány do MŠ. Predseda RŠ prisľúbil pomoc zo strany rodičov.
Druhé zasadnutie RŠ – mimoriadne zasadnutie k príprave výberového konania na
pozíciu riaditeľa MŠ sa konalo 26.6.2018. Predseda RŠ oboznámil prítomných so zverejnením
výzvy na Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Kurimanoch od 5.6.2018 do 10.7.2018.
Členovia RŠ sa spoločne dohodli na termíne otvárania obálok dňa 16.7.2018 o 15:00 hod na
OcÚ v Kurimanoch. Schválili termín výberového konania dňa 20.8.2018 o 10:00 hod.
v zasadačke OcÚ Kurimany. Potom predseda RŠ informoval členov s legislatívou, príprave
a priebehu výberového konania, povinnostiach členov RŠ, o ochrane osobných údajov
a mlčanlivosti, o potrebných uzneseniach a zápisniciach. Následne RŠ diskutovala o príprave
výberového konania, spôsobe hlasovania a jeho priebehu.
P. učiteľka Bc. Zuzana Riššová oboznámila členov RŠ, že deti pod jej vedením prispeli
k oslavám 720-tého výročia založenia obce výrobou plagátu Naša obec Kurimany a rôznych
prác a erbu. Ďalej p. učiteľka oznámila, že jej konči pracovný pomer a k septembru 2018 sa má
vrátiť z materskej dovolenky p. učiteľka Miroslava Mlynarič.
Člen RŠ p. Ing. Martin Faltin informoval členov o pripravovanej rekonštrukcii
sociálnych zariadení, teda umyvárne a WC v MŠ počas letných prázdnin.

Tretie zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 15.10.2018 , na ktorom bola prítomná aj p.
riaditeľka Mgr. Jana Biricová. Predseda privítal nových členov v RŠ. Za podpredsedníčku RŠ
a aj zapisovateľku bola jednohlasne zvolená p. učiteľka Mgr. M. Mlynarič. Potom p. riaditeľka
predniesla prítomným členom RŠ Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti v Materskej škole v Kurimanoch za školský rok 2017/2018. Prítomných informovala
o základných údajoch MŠ, o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,
o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovania stupňa výchovy a vzdelávania. Ocenila
rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktorých stav bol dlhé roky v zlom stave. Členov RŠ
oboznámila o triednych aktivitách a prezentáciách školy, aktivitách organizovaných pre
verejnosť - vystúpeniach detí v kultúrnom dome a údajoch o projektoch do ktorých sa Materská
škola zapojila.
Cieľom v koncepčnom zámere bolo viesť deti k slovenskému národnému povedomiu a
slovenskej štátnosti, prehlbovaním vlasteneckej výchovy i využívaním regionálnych a
lokálnych zvyklostí, posilňovať citový vzťah k rodine, poznávať zvyky a tradície, pozdvihnúť
environmentálne vedomie detí predškolského veku a zabezpečiť systematickú prípravu
predškolákov na vstup do prvého ročníka ZŠ.
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole v
Kurimanoch za školský rok 2017/2018 členovia Rady školy jednohlasne schválili
a p. riaditeľka zabezpečila jej uverejnenie na oficiálnej webovej stránke obce Kurimany.
Počas roka 2018 neboli zo strany rodičov, pedagogických pracovníkov školy, vedenia
školy a Obecného úradu v Kurimanoch predložené žiadne mimoriadne požiadavky na vedenie
Rady školy.
Rada školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, z tohto dôvodu správa
neobsahuje žiadne finančné údaje.

V Kurimanoch, dňa 1. 4. 2019

Mgr. Miroslav Pollák
Predseda RŠ

