Výročná správa
Rada školy pri Materskej škole v Kurimanoch za rok 2017.
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 v tomto zložení:

Predseda:

p. Mgr. Miroslav Pollák

- z radov rodičov

Podpredseda:

p. Bc. Zuzana Riššová

- za pedagogických pracovníkov

Členovia:

p. Ing. Martin Faltin

- člen obecného zastupiteľstva

p. Andrea Grigerová

- z radov rodičov

p. Drahoslava Slejzáková

- za nepedagogických zamestnancov

Činnosť Rady školy počas roka 2017:
Zasadnutia Rady školy (RŠ) na rok 2017 boli schválené plánom práce tri, no členovia
RŠ sa zišli dvakrát. Nižšie sú rozpísané jednotlivé zasadnutia. Rada školy bola na svojich
stretnutiach vždy uznášaniaschopná. RŠ na výzvu p. riaditeľky zorganizovala jarnú brigádu,
ktorá bola dňa 5. 5. 2017. Rodičia spoločne so zamestnancami MŠ upravili areál škôlky. RŠ
počas roka zabezpečila kosenie areálu škôlky. Na jeseň RŠ pomohla zorganizovať brigádu na
úpravu areálu škôlky, pri príležitosti osláv 40. výročia založenia škôlky.
Prvé zasadnutie RŠ sa konalo dňa 23.3.2017 na ktorom jej predseda p. Mgr. Miroslav
Pollák predniesol Výročnú správu o činnosti Rady školy za rok 2016. Členom RŠ sa
poďakoval za účasť na zasadnutiach. Výročnú správu Rady školy pri Materskej škole
v Kurimanoch za rok 2016 členovia jednomyseľne schválili a uverejnili na oficiálnej webovej
stránke obce Kurimany.
Predseda RŠ p. Mgr. Miroslav Pollák navrhol rozšíriť program o schválenie Plánu
zasadnutí na rok 2017, s ktorým členov RŠ oboznámil a ten bol jednomyseľne schválený.

Zasadnutia sa zúčastnila aj p. riaditeľka Mgr. Jana Biricová, ktorá členov RŠ
informovala o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1.polrok šk. roku 2016/2017,
o spolupráci s logopedičkou, uskutočnených akciách v Materskej škole, spolupráci s inými
organizáciami a prezentácii školy na verejnosti v Kultúrnom dome, nákupe nových školských
pomôcok a náradí a o pripravovaných aktivitách v 2.polroku šk. roka.
Predseda Rady školy p. Mgr. Miroslav Pollák bol prizvaný na Obecné zastupiteľstvo
v Kurimanoch konaného dňa 24.2.2017, kde spoločne prerokovali bod č.5 o Činnosti
materskej školy v súčinnosti s obcou a radou školy. Členovia RŠ súhlasili s doterajším
počtom akcií konaných v spolupráci s obcou v kultúrnom dome: Úcta k starším, Vianočná
besiedka, Deň matiek.
P. riaditeľka Mgr. Jana Biricová navrhla spoluprácu školy a rodičov pri jarnom
upratovaní v areály materskej školy, ktorá mala pozitívnu odozvu zo strany členov RŠ. Rada
školy zorganizovala jarnú brigádu pri úprave školskej záhrady dňa 5.5.2017.

Druhé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 28.9.2017 , na ktorom bola prítomná aj p.
riaditeľka Mgr. Jana Biricová. Prítomným členom RŠ predniesla Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole v Kurimanoch na školský
rok 2016/2017. Prítomných informovala o základných údajoch MŠ, o priestorových
a materiálno-technických podmienkach školy, o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovania
stupňa výchovy a vzdelávania. 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 2016/2017 členovia Rady školy jednohlasne schválili
a p. riaditeľka zabezpečila jej uverejnenie na oficiálnej webovej stránke obce Kurimany.
P. riaditeľka Mgr. Jana Biricová oboznámila členov RŠ o pripravovaných aktivitách
v kultúrnom dome a to oslavy 40-tého výročia slávnostného otvorenia MŠ, Úcte k starším
a Vianočnej besiedke, na ktorú prispel sponzor novým vianočným stromom aj s osvetlením.
P. Ing. Martin Faltin sa informoval u p. riaditeľky o zápise a počte prijatých detí
na nový školský rok 2017/2018 a diskutoval o demografii obce. Ďalej navrhol účasť RŠ
pri oslavách 40-tého výročia otvorenia MŠ a zorganizovať jesennú brigádu úpravy školského
dvora.

Brigáda sa konala dňa 5.10.2017 za účasti rodičov detí, členov RŠ, pedagogických
a nepedagogických zamestnancov a zamestnancami OcÚ ( p. starostka a p. Faltinová ), kde
spoločne upravili školskú záhradu a vymaľovali plot a školskú bránu. Všetkým zúčastneným
na tejto akcii veľmi pekne ďakujeme.
Počas roka 2017 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 15. 3. 2018

Mgr. Miroslav Pollák
Predseda RŠ

