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I.
Rada školy(ďalej RŠ) pri MŠ Hviezdoslavova 17 v Moldave nad Bodvou v zložení viď.
Štatút rady školy pracuje od 24.5.2021. Podmienky vzniku a právne postavenie RŠ upravuje
zákon č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve s pôsobnosťou na
štvorročné obdobie.
Činnosť RŠ sa riadi Štatútom RŠ pri MŠ Hviezdoslavova 17 v Moldave nad Bodvou.
RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje
a presadzuje záujmy v jej kompetencii, záujmy žiakov, pedagogických a ostatných
zamestnancov v oblasti vzdelávania a výchovy. RŠ plní kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu MŠ
Hviezdoslavova 17 a vyjadruje sa k činnosti školy.
Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie práce za rok 2021

II.

V zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004
a na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej Rady školy pri

MŠ

Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou riaditeľka školy vyhlásila voľby do rady školy pre
funkčné obdobie 2021 – 2025.

1. Funkčné obdobie Rady školy pri MŠ Hviezdoslavovej 17 sa skončilo v apríli 2020 a pre
pandemickú situáciu sa voľby nemohli skôr uskutočniť. Riaditeľka školy oboznámila
s postupom pri zabezpečení volieb rady školy zo zástupcov rodičov. Oboznámila s vyhláškou
291/2004 ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy,
o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, zákonom č. 596/2003 Z.z o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o smernici
č. 33 /2017 o kreovaní rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Moldava n/B a o štatúte Rady školy pri MŠ Hviezdoslavova 17 Moldava n/B.

2. Riaditeľka MŠ Vierka Lukáčová vyhlásila voľby do rady školy pre funkčné obdobie
2021 – 2025.
3. Voľby zabezpečila riaditeľka školy a mohli sa uskutočniť, lebo sa zišla nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov.
2. Rada školy pri MŠ Hviezdoslavova 17 sa skladá z 5 členov ( schválených 24.5.2021 )
•

1 pedagogický zamestnanec : BC. Angelika Ballová

•

1 nepedagogický zamestnanec : Valéria Hodermanská

•

2 rodičia : Nikola Miklošková

•

Martina Šelengová

•

1 zástupca zriaďovateľa je už delegovaný- pán Ladislav Zupko

Činnosť Rady školy pri MŠ Hviezdoslavova 17 Moldava nad Bodvou za rok 2021
Členovia Rady školy sa v roku 2021 stretli 2 krát, a Ostatné stretnutia sa nemohli
realizovať kvôli situácii súvisiacej s ochorením COVID 19,a komunikácia pri vzniknutých
problémoch prebiehala online.

Dňa 24.5. 2021 sa v priestoroch v riaditeľni MŠ Hviezdoslavova 17 uskutočnilo 1.ustanovujúce
zasadnutie novo zvolenej Rady školy. Pani riaditeľka privítala všetkých zúčastnených, zablahoželala
k novo zvoleniu a oboznámila ich s programom zasadnutie.
Rokovalo sa o týchto záležitostiach:
1. Priebeh a výsledky volieb do Rady školy.
2. Zvolenie predsedu Rady školy.
3. Oboznámenie so štatútom Rady školy.
4. Záver

1. Priebeh a výsledky volieb
Voľby do Rady školy sa uskutočnili 14.5.2021 v priestoroch MŠ.
Za pedagogických zamestnancov
Najviac hlasov získala Bc. Angelika Ballová

Za nepedagogických zamestnancov
Najviac hlasov získala pani Valéria Hodermarská

Za zákonných zástupcov detí
Volieb sa zúčastnilo 31 oprávnených voličov
Najviac hlasov získala pani Nikola Miklošková a pani Martina Šelengová
Dohodou sa členovia jednohlasne uzniesli na predsedovi Rady školy, ktorou sa stala pani Nikola
Miklošková.
Pani riaditeľka oboznámila prítomných so štatútom rady školy .
Na záver sa poďakovala bývalej členke za doterajšiu prácu a popriala novozvoleným členom veľa
pracovných úspechov v ďalšej práci.

Dňa 6.9. 2021 sa v priestoroch v riaditeľni MŠ Hviezdoslavova 17 uskutočnilo 1. riadne zasadnutie
novo zvolenej Rady školy.

-

Pani riaditeľka privítala novozvolenú radu.

-

Oboznámila členov s plánom zasadnutí, prerokovanie, pripomienkovanie,
doplnenie návrhy.

-

Predložila celoročnú analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok
2020-2021 a nový školský poriadok.

-

Oboznámila nás o priebehu začiatku školského roka- počet tried, nové deti,
predškoláci- povinné plnenie predprimárneho vzdelávania, pani učiteľky, kolektív
MŠ.

-

Schvaľovali sme financie na učebné pomôcky a zápisné- školné VZN Mesta
Moldava nad Bodvou( zmena od januára 2021 – 20 € na všetky deti okrem
predškolákov.

-

Pani riaditeľka nám podala informácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

-

Oboznámenie s najbližšími aktivitami ( Zoznamovacie popoludnie, Týždeň zdravej
výživy, ) Konzultovali sme o pomoci zo strany rodičov, ak by trebalo v niečom
pomôcť.

-

Diskusia:
Prítomní viedli diskusiu o adaptácií nových detí ,o pripravovaných aktivitách,

-

taktiež sa diskutovalo o situácií v MŠ v pandemickom období , o zodpovednosti
rodičov, aby do MŠ priniesli dieťa zdravé.

-

Každý zo všetkým súhlasil, neboli podávane žiadne námietky.

-

Predsedkyňa RŠ poďakovala členom za ich účasť a ukončila zasadnutie RŠ.

III.
Táto výročná správa je dostupná všetkým členom RŠ, pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkom, ktorí si ju môžu vyžiadať u predsedníčky RŠ a zároveň je uložená u p. riaditeľky
materskej školy a zverejnená na webovej stránke školy : http://www.ms-hviezdoslavova.eu/

RŠ pri MŠ Hviezdoslavova 17
Predseda RŠ: Nikola Miklošková

Kontakt:
MŠ Hviezdoslavova
Hviezdoslavova 17
Moldava nad Bodvou
045 01
Tel.: 055/460 20 47 ; 0917/677 135 riaditeľka
e-mail: mshviezdoslavovamo@gmail.com

Dňa 24.3.2022 v Moldave nad Bodvou

Vypracoval: Nikola Miklošková (predseda RŠ)

