Rada školy pri Materskej škole, ul. D. Krmana 334/6, Prievidza

Výročná správa
Rady školy pri MŠ D. Krmana 334/6 v Prievidzi
Prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu rady školy a jej
činnosti. Členovia rady školy sa v roku 2018 stretli na spoločných stretnutiach štyrikrát a to: 7.5.2018,
20. 6.2018, 17.10.2018 a 13.12.2018.
Na zasadnutí RŠ dňa 7.5.2018 bolo prítomných 6 členov RŠ a riaditeľka MŠ p. Mária Pasovská.
Predsedníčka rady školy p. Eva Bondorová predniesla Výročnú správu RŠ za rok 2017, v ktorej pozitívne
zhodnotila činnosť rady školy. Požiadala p. riaditeľku Máriu Pasovskú, aby oboznámila členov RŠ
s analýzou práce školy za 1. polrok školského roka 2017/2018. Ocenila, že v oblasti zlepšovania
vzdelanostnej úrovne pedagogických zamestnancov, tri p. učiteľky ukončili aktualizačné vzdelávanie.
Skvalitnili sa materiálno- technické podmienky a z rozpočtu mesta sa zabezpečilo maľovanie 3.B triedy,
dvoch spálni, riaditeľne a PC učební. Z 2% daní z príjmov sa zakúpila interaktívna tabuľa
s príslušenstvom. V rámci spolupráce s inými inštitúciami vyzdvihla činnosť CPPPaP v Prievidzi a to, že
zabezpečili nielen logopedickú starostlivosť, ale aj stimulačný program pre 5-6 ročné deti.
P. riaditeľka informovala členov rady školy o priebehu zápisu detí do MŠ na školský rok 2018/2019 a na
predprimárne vzdelávanie bolo prijatých 30 detí a 13 neprijatých detí. O odklad povinnej školskej
dochádzky požiadalo 6 zákonných zástupcov detí. Ďalej informovala o návrhu OŠaSoO realizovať
v školskom roku 2018/2019 pre predškolákov korčuľovanie a to v 10 dňových cykloch každý druhý deň.
V diskusii niektorí rodičia vyjadrili pochybnosť, či deti v takom krátkom čase zvládnu správnu techniku
korčuľovania. P. učiteľka Mikulášová upozornila na problémy s poškodenými asfaltovými chodníkmi,
ktoré ohrozujú bezpečnosť detí. P. riaditeľka sa zmienila o tom, že v blízkosti MŠ sa zdržiavajú
bezdomovci, ktorí znečisťujú okolie a rovnako ohrozujú zdravie detí. P. Greschner sa zaujímala na čo
sa použijú finančné prostriedky získané na vianočných trhoch. P. riaditeľka informovala, že vyhľadáva
firmy, ktoré realizujú prekrytie pieskoviska, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť. P. poslankyňa Dadíková
prisľúbila finančnú pomoc z volebného obvodu Sídlisko Píly.
Dňa 20.6. 2018 sa uskutočnilo stretnutie rady školy za účasti jej všetkých členov. Spoločné
stretnutie sa realizovalo počas slávnostnej rozlúčky s 32 predškolákmi, ktorí sa členom rady školy
a rodičom prezentovali tancom, spevom aj hovoreným slovom. P. riaditeľka zhodnotila výchovnovzdelávacie výsledky detí, ocenila prácu učiteliek a poďakovala rodičom a členom rady školy a rady
rodičov za spoluprácu, rozlúčila sa s p. Ing. Kukučkovou. Deti si z rúk p. poslancov p. Dadíkovej a p. Ing.
Jelačiča prevzali diplomy, darčeky a sladkú odmenu v podobe torty.
Tretie stretnutie RŠ sa konalo dňa 17.10. 2018, kde p. predsedníčka Eva Bondorová oboznámila
členov rady školy s plánom zasadnutí na školský rok 2018/2019 a predstavila nového člena rady školy,
zástupcu za rodičov, p. Ing. Branislava Husovského. P. riaditeľka Mária Pasovská predložila členom
rady školy návrh Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018. Nakoľko členovia rady školy nemali k jej obsahu pripomienky, odporučili riaditeľke, aby ju
predložila na schválenie zriaďovateľovi. Ďalej ich oboznámila s plánom práce školy a školským
poriadkom na školský rok 2018/2019. Poďakovala sa rodičom za 2% daní z príjmu vo výške 2 007€.
Upozornila na problém s poškodenými chodníkmi a s uvoľnenými škridlami a s reklamáciou strechy,
ktorá nie je písomne podložená, nakoľko firma ju neposkytla a je tu obava o bezpečnosť detí
a zamestnancov počas ich pobytu vonku. Ďalej informovala o tom, že nie je zabezpečený servis na PC
v triedach, čo má za následok, že p. učiteľky nemôžu pracovať s interaktívnou tabuľou.

P. poslankyňa Dadíková ihneď zareagovala a prisľúbila pomoc pri riešení uvedených problémov, hlavne
reklamácie so stavebným odborom. V diskusii rodičia prejavili záujem o realizáciu vianočných trhov
a p. poslankyňa Dadíková opäť zabezpečila na toto podujatie priestory terasy hotela Magura.
Dňa 13.12.2018 sa všetci členovia rady školy zúčastnili na spoločnom podujatí na Námestí J.C.
Hronského, kde prebiehali vianočné trhy, na ktorých sa predávali výrobky vytvorené učiteľkami, deťmi
a ich rodičmi. Ich súčasťou bol pestrý program detí, ktorý si prišli pozrieť aj opätovne zvolení poslanci
a nás potešilo, že p. Dadíková a Ing. Jelčič boli znovu delegovaní do našej rady školy. Poďakovali sme
im za to, že volebný obvod Sídlisko Píly poskytol pre našu MŠ finančný príspevok 1 349,-€ na zakúpenie
záhradného domčeka do areálu školského dvora.

V Prievidzi dňa: 29.3.2019

Eva Bondorová
predseda RŠ

