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1. ÚVOD:
Rada školy bola zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom
zabezpečení s pôsobnosťou v rámci Materskej školy Toporec, 059 95 Toporec.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a
presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a
ostatných zamestnancov materskej školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu
verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto materskej školy z pohľadu školskej
problematiky.
Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy
v oblasti výchovy a vzdelávania.
2/ Rada školy
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie
riaditeľa MŠ,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie
riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy.
e) k formáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho procesu,
f) k správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch MŠ,
g) k návrhu rozpočtu,
h) k správe o výsledkoch hospodárenia MŠ,
3/ Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa MŠ
a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí
víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania
riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi MŠ, zoznam
kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa MŠ, podpísaný
predsedom rady školy.
4/ Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou UNESCO
a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy.

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH RADOU ŠKOLY ZA ROK 2016:
V mesiaci apríl 2016 bolo Materskej škole oznámené Obecným úradom Toporec, že Rade školy
pri MŠ Toporec končí funkčné obdobie. Touto cestou sa vykonali kroky, ktoré viedli
k ustanoveniu novej Rady školy pri MŠ Toporec.
Základná škola Toporec delegovala svojho pedagogického zástupcu do Rady školy pri MŠ.
Členom Rady školy sa stala učiteľka prvého stupňa p. Mgr. Alžbeta Točeková. Taktiež Obec
Toporec delegovala zástupcu do Rady školy pri MŠ p. Mgr. Danielu Kasenčákovú.
Dňa 29. 04. 2016 sa konali voľby do RŠ za nepedagogických zamestnancov MŠ. Za kandidátov
sa uchádzali dve pracovníčky materskej školy. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním, kde
dvojčlenná komisia sčítala hlasy. Členkou Rady školy sa stala p. Bernarda Fiasová.
V ten istý deň sa konali aj voľby do Rady školy za pedagogických zamestnancov. Prihlásili sa
dve kandidátky. Tajným hlasovaním sa určila členka Rady školy, ktorou sa stala Katarína
Gildeinová.
Dňa 06. 05. 2016 sa v budove Materskej školy Toporec uskutočnila voľba člena do RŠ za
rodičov. Rodičia boli zvolaní na voľby formou oznamu vyveseného na bude Materskej školy.
Komisia bola zložená z troch členov. Za kandidátov do RŠ sa prihlásili dve matky, ktorých deti
navštevujú materskú školu. Voľba za uskutočnila tajným hlasovaním, kde rodičia zakrúžkovali
jedného kandidáta. Členom Rady školy pri MŠ Toporec sa stala p. Anna Compeľová.
V tom istom mesiaci sa konalo ustanovujúce zasadanie Rady školy pri MŠ Toporec. Konali sa
voľby predsedu Rady školy, ktorý bol volený spomedzi členov rady. Voľby prebiehali tajným
hlasovaním. Na volebnom lístku boli dvaja zástupcovia Rady školy a zakrúžkovaním
poradového čísla jedného člena volili predsedu Rady školy. Predseda bol zvolený
nadpolovičnou väčšinou počtu získaných hlasov. Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia a voľby
predsedu Rady školy zabezpečila riaditeľka Materskej školy p. Anna Heldáková. Zvoleným
predsedom Rady školy pri MŠ Toporec sa stala Mgr. Daniela Kasenčáková.
Dňa 05. 09. 2016 sa konalo prvé zasadnutie novej Rady školy. Na tomto zasadnutí sa zúčastnili
všetci členovia Rady školy okrem Kataríny Gildeinovej, ktorá bola ospravedlnená. Toto

zasadnutie sa uskutočnilo sa v priestoroch materskej školy. Nová predsedníčka Rady školy
privítala členov na zasadnutí a zvolila zapisovateľku a overovateľku zápisnice.
Na tomto stretnutí sa prerokoval a schválil návrh „Štatút Rady školy pri Materskej škole
Toporec“. Všetci prítomní členovia súhlasili s predložením návrhom. „Štatút Rady školy pri
Materskej škole Toporec“ bol schválený uznesením číslo 1/2016.
Nasledujúcim bodom bolo prerokovanie školského poriadku materskej školy. Tento školský
poriadok je zverejnený v budove materskej školy ako aj na obecnej stránke www.toporec.sk.
Riaditeľka materskej školy predložila členom Rady školy Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti Materskej školy Toporec, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016.
Rada školy túto správu prerokovala, s jej obsahom súhlasila a následne ju schválila.

3. HOSPODÁRENIE RADY ŠKOLY:
Z hľadiska hospodárenia Rada školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami a nemá
vlastný majetok, z toho dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.

4. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE RADY ŠKOLY:
Od 19. 05. 2016 pracuje Rada školy pri Materskej škole Toporec v tomto zložení:

Mgr. Daniela Kasenčáková – predseda RŠ – zástupca obce
Katarína Gildeinová – člen RŠ - zástupca pedagogických zamestnancov
Bernarda Fiasová – člen RŠ - zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Alžbeta Točeková - člen RŠ – zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
Anna Compeľová – člen RŠ - zástupca rodičov

V septembri 2017 sa uskutočnili nové voľby z dôvodu, že p. Katarína Gildeinová dala výpoveď
zo zamestnania v materskej škole.
Novozvolenou členkou Rady školy pri Materskej škole Toporec sa stala p. Mgr. Klára
Kovalčíkova.

Od 16. 09. 2016 pracuje Rada školy pri Materskej škole Toporec v tomto zložení:

Mgr. Daniela Kasenčáková – predseda RŠ – zástupca obce
Mgr. Klára Kovalčíkova – člen RŠ - zástupca pedagogických zamestnancov
Bernarda Fiasová – člen RŠ - zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Alžbeta Točeková - člen RŠ – zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ
Anna Compeľová – člen RŠ - zástupca rodičov

V Toporci, dňa 03. 03. 2017

Mgr. Daniela Kasenčáková
predseda Rady školy

