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Rada školy má 11 členov, ktorí sa v školskom roku 2015/2016 stretli na troch zasadnutiach. 
 
Priebeh zasadnutí Rady školy: 
             1. zasadnutie: Na tomto zasadnutí bola schválená výročná správa za predchádzajúci 
školský rok.  Rada školy bola oboznámená s plánom činnosti, s pedagogicko – organizačným 
a materiálno- technickým zabezpečením na  šk.r. 2015/2016. 
             2.zasadnutie:  Rada školy bola informovaná o činnosti MŠ v tomto školskom roku 
a o príprave a spôsobe volieb na nadchádzajúce funkčné obdobie RŠ. 
             3. ustanovujúce zasadnutie: Na tomto zasadnutí boli predstavení noví členovia Rady 
školy. Boli oboznámení s výsledkami a priebehom volieb a s výňatkami vyhlášky MŠ SR 
291/ 2004 ( spôsob ustanovenia Rady školy, zloženie jej členov, funkčné obdobie a pod.) 
a zákonom NR SR  č. 596/200 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve. 
 
Dňa 5.4. 2016 sa uskutočnili  voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov. Do Rady školy boli zvolení: 
                     za pedagogických zamestnancov – Kluknavská Jana a Maďoranová Katarína 
                     za nepedagogických zamestnancov – Piteľová Mária 
 
Dňa 12.4.2016 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy. 
Zvolení boli: MUDr. Malejčíková Alžbeta   
                     MUDr. Vargová Martina 
                     Ing. Jančuš Tomáš, PhD 
                     PhDr. Saksunová Andrea 
                                                
Zástupcovia za zriaďovateľa sú aj naďalej delegovaní:  MVDr. Ján Bílek, PhD. 
                                                                                         Ing. Štefan Lasky 
                                                                                         JUDr. Otto Brixi 
                                                                                         prof.MUDr. Oliver Rácz, CSc. 
 
Výchovno- vzdelávacia činnosť sa riadila podľa Školského vzdelávacieho programu : „Hrou 
objav svet “ s pokračovaním špecifického zamerania školy na využívanie LEGO DACTA.                      
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 – obnova interiéru tried, výmena 
nefunkčných okien, výmena podlahy, doplnenie záhradného vybavenia, hračiek a UP. 
 
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. 
 

    
                                                                                                    Kluknavská Jana 
                                                                                                 predseda Rady školy 


