
                                     VÝROČNÁ SPRÁVA RADY ŠKOLY PRI MATERSKEJ ŠKOLE, 

                                              JURKOVIČOVA 17, PREŠOV ZA ROK 2019 

 

     Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorým sa vyjadrujú a presadzujú  

záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov materskej školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. 

Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. 

 

 

 

 

  I. 

Rada školy pri Materskej škole, Jurkovičova 17, Prešov, pracovala v zmysle zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky MŠ SR 

č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v tomto zložení: 

- za pedagogických zamestnancov: Mgr. Magdaléna Michálková 

                                                                        Barbara Antlová 

- za ostatných zamestnancov: Valentína Sabolová 

- za rodičov do júna 2019: Mgr. Vladimíra Hodošiová 

  Mgr. Jana Jašurková 

   PhDr. Viera Kačmaríková 

 Miriama Pavlinská 

               Od októbra 2019: Romanka Bučková 

                                               Mgr. Vladimíra Hodošiová 

                                               Ing. Mária Kočišová 

                                               Marek Sabol 



- za zriaďovateľa: Lukáš Anderko 

Doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD. MPH 

PhDr. Marcela Antolová  

Mária Tejiščáková 

                                                                                 II. 

 

Zasadnutia Rady školy 

V roku 2019 sa uskutočnilo 1 zasadnutie Rady školy. Ostatné dve zasadnutia neboli pre nízky 

počet prítomných členov uznášania schopné. 

 

Zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 23.10.2019. 

Program: 

1/Otvorenie, privítanie, oboznámenie členov RŠ s výsledkami doplňujúcich volieb zástupcov 

rodičov do RŠ konaných dňa 10.10.2019. 

2/Schválenie Plánu práce RŠ na školský rok 2019/20  

3/ Oboznámenie členov RŠ so Školským poriadkom a Školským vzdelávacím programom 

4/ Informácie a vyjadrenia riaditeľky školy k: 

-pedagogicko-organizačnému a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-

vzdelávacieho procesu 

-počtu detí v MŠ a počtu novoprijatých detí 

-hospodáreniu MŠ za školský rok 2018/19 

5. Diskusia, uznesenie, záver. 

 

 

   Predsedníčka rady školy Mgr. Magdaléna Michálková privítala členov RŠ, pani riaditeľku 

Tatianu Darákovú a pani zástupkyňu Danku Veselovskú. Oboznámila členov RŠ z priebehom 

a výsledkami doplňujúcich volieb zástupcov rodičov do RŠ a predstavila nových členov RŠ 

z radov rodičov, ktorými sa stali:  

1. Romana Bučková 

2. Ing. Mária Kočišová 

3. Marek Sabol 



  Členovia rady školy prerokovali a schválili Plán práce rady školy na školský rok 2019/2020.     

Dohodli sa na najbližšom zasadnutí v decembri 2019, toto zasadnutie nebolo uznášania 

schopné pre nízky počet prítomných členov RŠ.  

 Ďalšie zasadnutia neboli naplánované, vzhľadom na to, že najneskôr vo februári 2020 musia 

prebehnúť nové voľby členov Rady školy pri MŠ Jurkovičova 17, Prešov. 

Riaditeľka Tatiana Daráková oboznámila členov RŠ so zmenami a úpravami v Školskom 

poriadku ohľadom uzamykania a odomykania vchodov do jednotlivých pavilónov a dvora. 

Informovala tiež o zmene poplatkov za školné a stravu a krúžkovej činnosti pre rok 2019/20.  

Riaditeľka školy ďalej oboznámila členov RŠ s Hodnotiacou správou za rok 2018/19 

a informovala o projektoch MŠ Jurkovičova: dlhodobý projekt so spoločnosťou MilkAgro 

a projekt Hypermarketu TESCO, prostredníctvom ktorého škola získala 600 Eur na 

vytvorenie multifunkčnej hernej plochy na dvore MŠ. 

Do budúcna je naplánované uzatvorenie vonkajších vchodov do pavilónu „A“ a využívanie 

vnútorných vstupov z dvora. K tomu bude potrebné upraviť a vytvoriť chodníky na dvore MŠ. 

 

 

Rada školy vyjadruje spokojnosť s prácou pedagógov i ostatných pracovníkov za uplynulý 

rok. Vysoko hodnotí snahu vedenia školy a všetkých pedagógov neznižovať kritéria na 

kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

V Prešove, dňa 31.1.2020                                    Mgr. Magdaléna Michálková 

                                                           Predsedníčka Rady školy pri MŠ Jurkovičova 17, Prešov 

 

 

 


