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školský rok 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 sa konali dve plánované zasadnutia Rady školy , jedno
mimoriadne zasadnutie a výberové konanie na funkciu riaditeľa ( viď zápisnica).
Rada školy pracovala v šk.r. 2013/2014 v tomto zložení:
-

poslanci MČ Staré Mesto: MVDr.Ján Bílek PhD., Ing. Pavol Hanušin, MUDr. Peter
Beňo a Doc. RNDr. Pavol Matula CSc.
zástupcovia rodičov : JUDr. Rajczyová Havlátová Andrea a MVDr. Maloveská
Marcela, Mgr. Gromová Ľubomíra, JUDr. Olejníková Katarína
zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy:
p.uč. Kluknavská Jana, p. uč. Maďoranová Katarína, p. Piteľová Mária

Na zasadnutiach boli členovia Rady školy oboznámení s výročnou správou
za šk.r. 2012/2013 , o pláne činností na nadchádzajúci školský rok a o výchovno- vzdelávacej
činnosti a jej výsledkoch v podmienkach našej MŠ.
Priemerný počet zapísaných detí za celý školský rok bol 156, počet kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov bol 15, počet nepedagogických zamestnancov - 8 a počet
zamestnancov školskej jedálne - 5.
Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zapájali do činnosti metodického združenia, pracovali
v sekciách, kluboch, zúčastňovali sa priebežného vzdelávania, interných metodických
združení a odborných porád.
Naďalej sa pedagogická činnosť riadila podľa Školského vzdelávacieho programu : „Hrou
objav svet “ a pokračovalo špecifické zameranie školy na využívanie LEGO DACTA vo
všetkých triedach. Prebiehala spolupráca so ZŠ, CPPPaP, s knižnicou. Škola sa zapojila do
projektov : „ Šport pre celú rodinu“, „DIGI ŠKOLA“, „ Filipovi kamaráti“. Pokračovali sme
v krúžkovej činnosti a aktivitách ako je „predplavecký výcvik“, karneval, vystúpenia pre
rodičov, hudobné koncerty, návšteva bábkového divadla, planetária, botanickej záhrady,
týždeň detských radostí, rozlúčka s predškolákmi.
Aj v tomto školskom roku boli otvorené dve jazykové triedy s rozšíreným oboznamovaním sa
s AJ a sedem skupín so štandardným oboznamovaním sa s AJ.
Členovia Rady školy boli oboznámení aj s materiálno- technickým zabezpečením MŠ :
výmena okien v dvoch triedach, odstránenie havárie vodovodného potrubia, zakúpenie
nových pomôcok a hračiek do tried aj na školský dvor.
Z hľadiska hospodárenia Rada školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami,
z toho dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým členom RŠ za ich aktívny a zodpovedný prístup
a účasť na zasadnutiach RŠ.
Kluknavská Jana
predseda RŠ

