
Výročná správa Rady školy 
pri MŠ Park Angelinum 7, Košice – Staré mesto 

za rok 2018 
 
 
V  roku 2018 sa konali 3 zasadnutia Rady školy. 
 
Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 08.02.2018 
Program: 
1. Zhodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za prvý pol rok 2018 - pani 
riaditeľka Dana Harvanová 
 
2. Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia - Správa o hospodárení za rok 2017 - 
pani ekonómka - Marcela Vinclerová 
 
3. Príprava na voľby riaditeľa(ky) materskej školy 
 
4. Záver (pripomienky, opatrenia resp.  návrhy, doplnenia) 
 
 
Druhé zasadnutie 23.05.2018 na miestnom úrade Košice -  Staré Mesto  
 
 
Tretie zasadnutie sa uskutočnilo dňa  11.10. 2018 
Program:  
1. Otvorenie 
2. Privítanie nových členov Rady školy z rady rodičov 
3. Vyjadrenie sa k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, a jej výsledkoch za školský rok 
2017/18. 
4. Oboznámenie sa s  ročným plánom pani riaditeľky - Dany Harvanovej 
5. Diskusia, záver. 
 
Rada školy pracovala v  roku 2018 v  tomto zložení: 
Poslanci MČ KE – Staré Mesto: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová; 
Michal Djordjevič; JUDr. Otto Brixi; Ing. Ján Süli. 
Zástupcovia rodičov:  JUDr. Jaroslav Chochoľák, Ing. Božena Vargová, Ing. Petra 
Gardošíková, Mgr. Žofia Krescanková. 
Zástupcovia pedagogických a  nepedagogických zamestnancov školy: Mgr. Edita 
Trávníková, Ing. Ivana Kráčmar, Monika Kunzová. 
 
Na prvom zasadnutí Rady školy pani predsedníčka vyzvala v pozícii hosťa pani riaditeľku 
Danu Harvanovú o zhodnotenie doterajších  výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za 
prvý polrok 2017. Obsah výsledkov bez námietok zobrali na vedomie všetci prítomní členovia. 
V poradí druhý hosť tohto zasadnutia pani Marcela Vinclerová, vedúca ekonomicko-
hospodárskej činnosti zreteľne objasnila a vysvetlila finančnú situáciu inštitúcie. Podrobne 
oboznámila členov  so Správou o hospodárení za rok 2017. K Správe sa členovia vyjadrili 
a zaujali súhlasné stanovisko k prezentovanému dokumentu. Správa bola predložená na 
schválenie zriaďovateľovi. Tretí bod programu patril dôkladnej  dohode, ktorá sa týkala 
blížiaceho sa výberového konania na post funkcie riaditeľky materskej školy. Po všetkých 



vymenovaných základných bodoch, ktoré stanovuje Štatút Rady školy  prítomní členovia 
jednohlasne  súhlasili s postupom, ktorý sa uskutoční v danom termíne.  
 
Druhé zasadnutie sa konalo v budove miestneho úradu na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach, 
kde prebiehalo samotné realizovanie výberového konania na post riaditeľky materskej školy. 
Na výberovom konaní sa zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady školy, ktorí 
tajným hlasovaním zvolili do nasledujúceho päťročného pôsobenia Danu Harvanovú. 
Predsedníčka Rady školy jej srdečne zablahoželala a popriala veľa dobrých rozhodnutí 
a úspechov v jej ďalšej práci.  
 
Obzvlášť vrúcne privítanie tretieho zasadnutia patrilo novým členom Rady školy z rady 
rodičov  a to Ing. Božene Vargovej a Mgr. Žofii Krescankovej, ktoré funkciu srdečne  
a zodpovedne prijali.  Predsedníčka Rady školy oboznámila prítomných členov so Správou 
o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2017/2018 v spolupráci s pani riaditeľkou , ktorá 
v zapätí informovala členov o ročnom pláne akcií v materskej škole, ktoré sa uskutočnia do 
konca kalendárneho roku.  
 
Z hľadiska hospodárenia Rady školy nedisponovala žiadnymi finančnými prostriedkami, 
z tohto dôvodu správa neobsahuje žiadne finančné údaje.   
 
 
Záverom ďakujem všetkým členom Rady školy za doterajší záujem a účasť na zasadnutiach.  
 
 
Košice, 31.01.2019      Mgr. Edita Trávníková 

Predseda Rady školy 
 


