Výročná správa o činnosti 
Rady školy pri Materskej škole, Budovateľská 8, 080 01 Prešov
za obdobie od apríla 2011 do marca 2012.


	V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 365/2004 Z. z., 564/2004 Z. z., 5/2005 Z.z., 475/2005 Z.z., 279/2006 Z.z., 689/2006 Z.z., 245/2008 Z.z., 462/2008 Z.z., 179/2009 Z.z., 184/2009 Z.z., 214/2009 Z.z., 38/2011 Z.z.) a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení (v znení vyhlášky č.230/2009 Z.z.) bola v marci 2008 konštituovaná voľbou nová rada školy.

Údaje o terajšom zložení rady školy (a zmenách v jej zložení v priebehu obdobia činnosti rady školy)

Zvolení zástupcovia za jednotlivé kategórie:
     Pedagogickí zamestnanci (učiteľky):
	1. Magdaléna Fesičová, zástupca predsedu RŠ 
	2. Jana Jaščurová 
     Nepedagogickí zamestnanci:   
	3. Johana Štefančíková – vedúca ŠJ   
     Rodičia :
	4.  Ján Pavlinský, predseda RŠ
	5 . Nicoleta Tureková (nahradila Moniku Klimkovú)
	6. Milena Šipošová (nahradila Janku Nemcovú)
Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa (poslanci MZ):
	7. Viktor Tkačík 
	8. Miroslav Benko 
Delegovaný zástupca za zriaďovateľa (MÚ):
	9.  Ľudmila Kravčáková  (nahradila Radoslava Džugana, ktorý nahradil Vlastu Gmitrovú) 




V období od apríla 2011 do marca 2012 boli celkom štyri riadne zasadnutia rady školy. 
Prvé zasadnutie RŠ (27.4.2011)
Výsledky prijímacieho konania pre šk.r. 2011/2012
	Organizácia, príprava a priebeh výberového konania na pozíciu riaditeľky MŠ (VK prebehlo dňa 4.5.2011)

Druhé zasadnutie RŠ (21.9.2011)
Kooptovanie nového člena rady školy
Prerokovanie Správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2010/2011 
Návrh zmeny školného a stravného 
Plán práce školy na rok 2011/2012
Školský vzdelávací program

Tretie zasadnutie RŠ (23.2.2012)
Kritéria prijatia detí do MŠ pre šk.r. 2012/2013
Informácia o novelizácii podmienok činnosti RŠ
Rozpočet MŠ pre rok 2012 

Štvrté zasadnutie RŠ (21.3.2012)
Info o výsledkoch prijímacieho konania pre šk.r. 2012/2013.
	Voľby RŠ
	Správa o činnosti rady školy
	Rôzne. 



Záver:
Rada školy vyslovila podporu činnosti riaditeľky školy a pedagogického zboru MŠ na úseku výchovno-vzdelávacej i riadiacej činnosti, ktoré výrazne zviditelnili túto MŠ v rámci Slovenska.
Zároveň ďakuje všetkým zamestnancom, dodávateľom a sponzorom školy, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní vonkajších a vnútorných priestorov materskej školy, postupnej obnove školského nábytku, didaktickej techniky aj učebných pomôcok, pri rôznych ekonomických, výchovných a vzdelávacích aktivitách, ktoré boli za uplynulé obdobie v priestoroch materskej školy vykonávané.
Rada školy chce vysloviť taktiež poďakovanie zriaďovateľovi za poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijných stavov aj keď na sanáciu obvodového vonkajšieho muriva (fasáda školy) nebola škole poskytnutá finančná dotácia napriek písomnej žiadosti (petícii) rodičov žiakov MŠ.
Napriek pomerne ťažkým ekonomickým podmienkam, ktorými MŠ musela prejsť v prvých rokoch od získania právnej subjektivity, je zrejmé, že kolektív zamestnancov MŠ na Budovateľskej ulici č.8 v Prešove si uvedomuje zodpovednosť prislúchajúcu jeho činnosti.
 Do budúcnosti odporúča zriaďovateľovi aj formou investičnej výstavby rozširovať kapacity materskej školy.
Rada školy sa uzniesla, že z organizačných dôvodov spôsobených pri zvolávaní ustanovujúcej schôdzi novej rady školy aj za prítomnosti delegovaných zástupcov rady školy sa funkčné obdobie rada školy v terajšom zložení na základe skončenia jej mandátu ukončí svoju činnosť dňom podpísania zápisnice o konštituovaní novej rady školy, najneskôr však k 20.4.2012.





Prešov, 21.marec 2012



							PaedDr. Ján Pavlinský
							Predseda RŠ



