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Výročná správa 

Rada 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 2021 stretli na spoločných zasadnutiach 

21.6.2021, 26.8.2021 14.10.2021. 

V mesiaci – marec t.j. 15.3.2021 bolo naplánované zasadnutie, ktoré sa vzhľadom na 

nepriaznivú pandemickú situáciu uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie 

s jednotlivými členmi Rady školy. Boli oboznámení s programom zasadnutia. Všetci členovia 

súhlasili s predloženým materiálom bez pripomienok. Všetkým členom boli odoslané prílohy 

– Výročná správa Rady školy za rok 2020, správa a vyhodnotenie analýzy práce školy za 1. 

polrok školského roka 2020/2021, informácie o zápise do Materskej školy. 

Dňa 21.6.2021 sa uskutočnilo stretnutie Rady školy za účasti 5 členov, dvaja členovia 

boli ospravedlnení. Na spoločné stretnutie boli pozvaní členovia Rady školy z príležitosti 

slávnostnej rozlúčky s predškolákmi na školskom dvore aj v prítomnosti rodičov. Deti sa 

v programe prezentovali tancom, spevom aj hovoreným slovom. Pani učiteľky zhodnotili 

výchovno- vzdelávacie výsledky detí a zároveň poďakovali rodičom a členom Rady školy 

a Rady rodičov za spoluprácu. Deťom sa prihovorili zástupcovia mesta – pani poslankyňa H. 

Dadiková a zástupca primátorky pán Ing. Ľ. Jelačič, od ktorých si prevzali diplomy, darčeky 

a sladkú odmenu v podobe torty. 

Ďalšie stretnutie Rady školy sa konalo 26.8.2021 za účasti všetkých členov Rady školy 

v počte 7, kedy sa konalo – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky materskej 

školy do ktorého sa prihlásili dve uchádzačky a to pani Mgr. Eva Kovačíková a Mgr. Eva 

Mujkošová. Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov schválila výberová komisia uchádzača 

– pani Mgr. EVU KOVÁČIKOVÚ, ktorá bola menovaná na riaditeľku Materskej školy – Krmana 

k 1.septembru 2021. 

Dňa 14.10.2021 na stretnutí pani predsedníčka Eva Bondorová privítala prítomných 

členov Rady školy v počte 5, dvaja členovia boli ospravedlnení. Zároveň privítala aj 

prizvaných hostí, riaditeľku Materskej školy – Mgr. Evu Kováčikovú a členov Rodičovského 

združenia – pani Ing. L. Kukučkovú a hospodárku Rodičovského združenia – pani učiteľku M. 

Chmelíkovú. Členovia Rady školy prerokovali návrhy zmeny štatútu Rady školy, o ktorom 

následne hlasovali. Zároveň sme pristúpili k tajnej voľbe nového podpredsedu Rady školy 

z dôvodu odchodu pána Ing. B. Husovského, nakoľko dieťa už nenavštevuje našu Materskú 

školu. Za podpredsedu bol zvolený pán Mgr. JOZEF MJARTAN a za zástupcov pre rodičov bola 

zvolená pani ZUZANA ZAJACOVÁ. Pani riaditeľka Mgr. EVA KOVÁČIKOVÁ – predniesla správu 

o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 spolu s prílohami. Zároveň 

oboznámila členov Rady školy s novým školským poriadkom, ktorý bolo potrebné zmeniť 

v dôsledku legislatívnych zmien. Upozornila členov aj na zmenu v školskom vzdelávacom 



programe „MALÉ ŠŤASTIA“, zmena sa týka spôsobu a podmienok ukončovania výchovy 

a vzdelávania. Členovia si vypočuli aj informácie o záujmových aktivitách naplánovaných 

v školskom roku 2021/2022. 

Pani učiteľka M. CHMELÍKOVÁ – hospodárka Rodičovského združenia oboznámila 

prítomných s čerpaním rozpočtu Rodičovského združenia za školský rok 2020/2021. 

Predniesla požiadavku na príspevok od zriaďovateľa na vybudovanie altánku. 

Do diskusie sa prihlásila pani poslankyňa DADÍKOVÁ H. a upozornila na riešenie požiadavky 

vybudovania altánku z rozpočtu mesta v roku 2022 a preverila možnosti na príslušnom 

odbore MsÚ. 

Pán Mgr. Mjartan sa obrátil s požiadavkou na zástupcu zriaďovateľa v Rade školy – rozšíriť 

parkovaciu plochu pred Materskou školou. Rada školy v diskusií riešila problém so 

zabezpečením telocvične na tréningy futbalového krúžku. Bolo potrebné poslať požiadavku 

zriaďovateľovi prostredníctvom MsÚ. Tento problém bol doriešený. Pani Dadíková prisľúbila 

zistiť možnosti rozšírenia parkovacej plochy pre Materskú školu. Následne sme dostali 

stanovisko z oddelenia výstavby, že v uvedenej lokalite nie je možné rozšíriť parkovaciu 

plochu. 

 Veríme, že epidemiologické opatrenia postupne pominú a my budeme môcť 

realizovať spoločné stretnutia ako po minulé roky. 

 

 

 

V Prievidzi, dňa 19.4.2022                                                                   Eva Bondorová 

                                                                                                            predseda Rady školy 


