Rada školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA,
Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves

VÝROČNÁ SPRÁVA za školský rok 2011/2012
Rada školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA v Spišskej Novej Vsi sa v priebehu
školského roka 2011/2012 pravidelne stretávala. Počas štyroch stretnutí v termínoch :
o 23.11.2011
o 22.02.2012
o 25.04.2012
o 26.06.2012
prerokovala jednotlivé body plánu rady školy na školský rok 2011/2012.
Rada školy v uplynulom školskom roku vykonala tieto činnosti :
 Oboznámila sa s výsledkami volieb člena rady školy - zástupcu rodičov,
uskutočnených na plenárnom rodičovskom združení dňa 13.10.2011, ktorým sa
stala Mgr. Magdaléna Pakosová.
 Uskutočnila voľbu predsedu rady školy. Členovia rady školy si v tajnom hlasovaní
v prvom kole volieb zvolili za predsedu rady školy Mgr. Andreu Buchtovú,
s počtom hlasov 3. Jeden hlas získala Mgr. Magdaléna Pakosová.
 Pripravila Plán zasadnutí rady školy na školský rok 2011/2012.
 Oboznámila sa s Plánom aktivít materskej školy na školský rok 2011/2012.
 Vyjadrila sa k organizácii pripravovaného kultúrneho vystúpenia detí materskej
školy pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, Vianoc, Dňa matiek. Riešila otázku školy
v prírode detí na rekreačnej chate v Slovenskom raji.
 Oboznámila sa so zhodnotením Plánu aktivít materskej školy na školský rok
2011/2012.
 Oboznámila sa s výsledkami zápisu detí do materskej školy na školský rok
2012/2013.
 Rozoberala a riešila výchovné problémy detí materskej školy.
 Bola informovaná o uskutočnenej depistáži detí predškolského veku psychológom
a špeciálnym pedagógom v priestoroch materskej školy.
 Oboznámila sa s analýzou výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku
2011/2012.
 Zhodnotila činnosť záujmových útvarov.
 Zhodnotila spoluprácu rodičov s materskou školou.
 Zhodnotila spoluprácu materskej školy s Centrom Špeciálno-pedagogického
poradenstva a prevencie.

 Zhodnotila spoluprácu materskej školy so základnou školou.
 Riešila otázku financií, konkrétne poplatkov na výtvarné pomôcky a otázku
rodičovského príspevku so zameraním na zakúpenie darčekov pre deti, pri
príležitosti sviatkov – Vianoce, Deň detí a rozlúčka so školským rokom. Členia
rady školy navrhli triedny fond, ktorý by slúžil na výdavky týkajúce sa spoločných
exkurzií a výletov detí materskej školy, vychádzajúcich z plánu aktivít.
 Oboznámila sa s výsledkami hospodárenia materskej školy za školský rok
2011/2012.
Rada školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA v Spišskej Novej Vsi začala svoju
pôsobnosť na Ustanovujúcom zasadnutí rady školy, konanom dňa 23.11.2010 v priestoroch
materskej školy. Otvorenie a privítanie členov rady školy uskutočnila Ing.ThLic. Helena
Sedláková, štatutárna zástupkyňa n.o. Alžbetka. Funkčné obdobie orgánu školskej
samosprávy je podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. štyri roky a končí dňa 23.11.2014.
Zloženie Rady školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA :
Za členov Rady školy boli zvolení a delegovaní nasledovní zástupcovia:
a) zvolený zástupca pedagogických zamestnancov:

Buchtová Andrea, Mgr.

b) zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

Jánošková Katarína, Mgr.

c) zvolený zástupca rodičov:

Pakosová Magdaléna, Mgr.

d) delegovaný zástupca zriaďovateľa školy:

Trokanová Katarína, ThLic.

Predsedom Rady školy pri Súkromnej materskej škole ALŽBETKA sa stala Mgr. Andrea
Buchtová.

Plán rady školy na školský rok 2011/2012 a zápisnice z jednotlivých zasadnutí sú
umiestnené k nahliadnutiu v sídle materskej školy.
Všetci členovia rady školy sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí. V prípade neúčasti sa
ospravedlnili.
Všetkým členom vyjadrujem úprimnú vďaku za spoluprácu v uplynulom školskom roku.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 29.06.2012

Mgr. Andrea Buchtová
predseda rady školy

