Výročná správa o činnosti Rady školy
pri Materskej škole Borská 4, Bratislava 4.
Rok 2017
V školskom roku 2017 boli naplánované tri zasadnutia RŠ, uskutočnené boli dve. Prvé bolo
zasadanie kvôli výberovému konaniu na miesto riaditeľa MŠ Borská 4. Druhé bolo zasadnutie
podľa harmonogramu RŠ. Najdôležitejšie fakty a činnosť:
I.
20.4. – 26.4. 2017 Voľby zástupcov rodičov do rady školy.
Prebehla voľba zástupcov rodičov, pričom sa volili dvaja zástupcovia rodičov do rady školy.
Úspešný zástupcovia boli podľa hlasovania :
1. Monika Dúbravská - 93 hlasov
2. Michala Bošániová – 89 hlasov
II.

Kooptácia člena RŠ za zriaďovateľa
Dňa 22. 5. 2017 bola do RŠ za zriaďovateľa delegovaná za členku RŠ Mgr. Elena Poláková,
ktorá nahradila doterajšiu členku RNDr. Máriu Butkovskú, ktorej členstvo zaniklo
odvolaním v súlade s § 25 ods. 12 písm. h) zákona č. 596/2003 Z.z.

III.

Výberové konanie na miesto riaditeľky materskej školy - 5.5.2017 Vyhlásenie
výberového konania zriaďovateľom na miesto riaditeľa MŠ Borská 4, 8.6. 2017 otváranie
obálok vyhláseného výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Borská 4,
Bratislava za účasti predsedníčky RŠ.
Prihlášku na výberové konanie poslala jedna uchádzačka: Ľubica Kováčiková. Menovaná
spĺňala podmienky výberového konania a kvalifikačné predpokaldy pre výkon funkcie riaditeľa
MŠ. 21. 6. 2017 bola zriaďovateľovi doručená zápisnica z výberového konania na miesto
riaditeľa MŠ Borská 4, Bratislava. Výberovou komisiou bola rada školy, prítomných bolo osem
členov RŠ. Neprítomný člen bol ospravedlnený. Uchádzačka bola vo výberovom konaní
úspešná. Na základe úspešného VK výberová komisia navrhla zriaďovateľovi vymenovať do
funkcie za riaditeľku MŠ Borská 4, Bratislava, pani Ľubicu Kováčikovú.
IV. 12. 10. 2017 Zasadnutie rady školy pri MŠ Borská 4, Bratislava
Prítomní členovia : 7, ospravedlnení členovia: 2
Dôležitými bodmi programu bolo:
1. Prerokovanie Školského poriadku na šk. rok 2017/2018
Členovia Rady školy bez pripomienok súhlasili.
Prítomní: 7 Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
2. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za rok 2016/2017
Pani riaditeľka Ľubica Kováčiková predniesla správu za šk. rok 2016/17.
Členovia RŠ vyjadrili svoj súhlas s jej schválením.
Prítomní: 7 Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
3. Školský rozpočet pre rok 2017/2018:
Pani riaditeľka nám vysvetlila položku po položke v rozočte MŠ. V rozpočte príjmami
MŠ je príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a financie zriaďovateľa na
pokrytie nákladov celej prevádzky a osobných nákladov zamestnancov MŠ.
Oboznámila členov o aktuálnych objednávkach (napr. písacie stolíky a stoličky pre pani
učiteľky do tried, interaktívne tabule, počítač, tlačiareň, náučné programy).
So školským rozpočtom všetci súhlasili, bez pripomienok.
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Prítomní: 7 Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
4. Venovali sme sa aj potrebným rekonštrukciám MŠ. Podľa pani riaditeľky sú
najdôležitejšie tieto problémy:
Budova:
- Zatekajúca strecha v oboch objektoch 16,17, ktorá spôsobuje výskyt rozsiahlych
plesní v triedach, kde je denný program.
- Kanalizácia, komplexná oprava potrubí. Nakoľko preráža kanalizácia
a čiastkové opravovanie havarijného stavu, nie je dostačujúce.
- vymaľovanie celého objektu, posledné vymaľovanie bolo viac ako pred 15
rokmi.
- Výmenná pôvodných vstupných dverí do tried.
Areál:
- Komplexná revitalizácia . Z kontroly stavu BOZP na objektoch Materskej školy,
ktorý vypracoval bezpečnostný technik pán Bojňanský, boli zistené nedostatky
a odporúča celkovú revitalizáciu a prestavbu detského ihriska. Nakoľko
pozostáva z terasovitých kaskád, zastaraných a nevyhovujúcich hracích prvkov.
5. Vyššie uvedené priority považuje RŠ za hlavné úlohy, na základe ktorých riaditeľka MŠ
predstavila zámer rozvoja MŠ na obodbie rokov 2017- 2019. Nikto nemal k nemu
žiadne pripomienky.
Prítomní: 7 Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
6. Aktuálny zoznam členov RŠ pre rok 2017:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Jana Vrbová - predseda RŠ,
Olgyayová Zuzana,
Parajková Dana,
Mgr. Poláková Elena,
Ing. Lenč Peter,
Ing. Mgr. Zemanová Anna,
Mgr. Bošániová Michala,
Ing. Dúbravská Monika,
Judr. Strážnická Alexandra, PhD.,

za PZ
za PZ
za NZ
za Z
za Z
za Z
za R
za R
za R

(PZ- pedagogický zamestnanec, NZ nepedagogický zamestnanes, Z- zriaďovateľ, R- rodič)

V Bratislave dňa 10.7.2018

.....................................................
Predseda Rady Školy
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