Výročná správa Rady školy pri MŠ Tatranská 23
školský rok 2017/2018
Rada školy má 11 členov, ktorí sa v školskom roku 2017/2018 stretli na dvoch zasadnutiach.
Členmi RŠ boli : -zástupcovia zriaďovateľa:
MVDr. Ján Bílek, PhD.
Ing. Štefan Lasky
JUDr. Otto Brixi
prof.MUDr. Oliver Rácz, CSc.
-zástupcovia rodičov:
Michal Sedlačko
MUDr. Vargová Martina
Ing. Jančuš Tomáš, PhD
PhDr. Saksunová Andrea
-zástupcovia pedag. zamestnancov: Kluknavská Jana
Maďoranová Katarína
-zástupca nepedag. zamestnancov: Piteľová Mária
V mesiaci september sa uskutočnili doplňujúce voľby do RŠ, z dôvodu ukončenia členstva
MUDr. Alžbety Malejčíkovej v Rade školy. Do Rady školy za rodičov bol zvolený p. Michal
Sedlačko, ktorý vo voľbách zo dňa 12.4.2016 získal ako ďalší v poradí najvyšší počet hlasov.
Priebeh zasadnutí Rady školy:
1. zasadnutie: Na tomto zasadnutí bola schválená výročná správa za predchádzajúci
školský rok, dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu a Školský poriadok
MŠ Tatranská 23. Rada školy bola oboznámená s doplňujúcimi voľbami do RŠ
za rodičov a s hodnotiacou správou za šk. 2016/17. Ďalej bola informovaná
o pláne činnosti, o pedagogicko – organizačnom a materiálno- technickom
zabezpečení školy na šk.r. 2017/2018.
2. zasadnutie: Rada školy schválila dodatok k Štatútu RŠ , bola informovaná
o činnosti MŠ v tomto školskom roku, o aktivitách školy a pripravovanom
výberovom konaní na post učiteľky za p. učiteľku odchádzajúcu na materskú
dovolenku.
Výchovno- vzdelávacia činnosť sa riadila podľa Školského vzdelávacieho programu : „Hrou
objav svet “ s pokračovaním špecifického zamerania školy (viď. Školský vzdelávací
program). Prebiehala spolupráca so ZŠ, CPPPaP, s knižnicou. Pokračovali sme v krúžkovej
činnosti a aktivitách ako je „predplavecký výcvik“, karneval, vystúpenia pre rodičov, hudobné
koncerty, návšteva bábkového divadla, planetária, týždeň detských radostí, rozlúčka
s predškolákmi. Z materiálno-technického zabezpečenia boli uskutočnené – maľovanie
a úprava chodby, dverí, boli zakúpené nové kuchynské spotrebiče a vykonaná rekonštrukcia
priestorov ŠJ, obklady, dlažby atď.
Z hľadiska hospodárenia Rada školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami,
z toho dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.
Ďakujem všetkým členom Rady školy za aktívnu spoluprácu počas celého školského roka
a účasť na zasadnutiach RŠ.

Košice, 31.08.2018

Kluknavská Jana
predseda Rady školy

