Výročná správa Rady školy
pri MŠ Park Angelinum 7, Košice – Staré mesto
za rok 2017
V roku 2017 sa konali 2 zasadnutia Rady školy.
Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 28.2.2017
Program:
1. Otvorenie
2. Privítanie nového člena Rady školy (Predseda Rady školy)
3. Vyjadrenie sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a k Správe o hospodárení za rok
2016. (Hostia - riaditeľka MŠ a vedúca ekonomicko-hospodárskej činnosti)
4. Oboznámenie s informáciami ohľadne prístavby materskej školy, počtu detí, organizácie.
(Riaditeľka MŠ)
5. Schválenie doplnenia bodu (7) v čl.6 v dokumente Štatútu Rady školy (Predseda RŠ)
6. Diskusia
7. Záver - poďakovanie
Druhé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 27.6.2017
Program:
1. Otvorenie – privítanie
2. Prerokovanie a schválenie Školského poriadku na školský rok 2017/2018 (Predseda
Rady školy)
3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2016/2017 (Riaditeľka
MŠ)
4. Diskusia
5. Záver - poďakovanie

Rada školy pracovala v roku 2017 v tomto zložení:
-

poslanci MČ KE – Staré Mesto: Ing. Rastislav Trnka; JUDr. Otto Brixi;
Ing. Ján Süli; Mgr. art. Ľubica Blaškovičová.

-

zástupcovia rodičov: JUDr. Jaroslav Chochoľák, doc. Ing. Martina
Zeleňáková PhD., Ing. Boris Humeňanský, Ing.Petra Gardošíková.

-

zástupcovia pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy:
Mgr. Edita Trávníková, Ing. Ivana Kráčmar, Monika Kunzová.

Na prvom zasadnutí pani predsedníčka pristúpila k prijatiu nového člena
Rady školy, ktorou sa po predchádzajúcej členky pani Ing. Radky Grešovej
právoplatne stala, ako nasledujúca v poradí s druhým najvyšším počtom hlasov
zo všetkých zúčastnených kandidátov vo voľbách do Rady školy v kategórii
rodičov na volebné obdobie 2016-2020 Ing. Petra Gardošíková. Funkciu so
zodpovednosťou prijala a všetci členovia súhlasili bez akýchkoľvek námietok.
V pozícii prizvaného hosťa pani Marcela Vinclerová vedúca ekonomickohospodárskej činnosti podrobne vysvetlila a objasnila finančnú situáciu
inštitúcie, resp. oboznámila členov so Správou o hospodárení za rok 2017,
následne sa všetci členovia vyjadrili k správe a s prezentovaným dokumentom
súhlasili bez námietok.
Predsedníčka Rady školy Mgr. Edita Trávníková informovala o doplnení Čl.6
Pravidlá rokovania Rady školy v dokumente Štatútu Rady školy podľa
vznesených návrhov členov Rady školy o bod (7) Rada školy môže v prípadoch
potreby, medzi jednotlivými zasadnutiami, rozhodnúť aj „per rollam“. Pri
rozhodovaní „per rollam“ je pre platné rozhodnutie potrebný súhlas
nadpolovičného počtu všetkých členov rady školy. S doplneným dokumentom
všetci prítomní súhlasili a schválili ho.
Obsahom druhého zasadnutia bolo pod vedením predsedníčky
prerokovanie
Školského poriadku na školský rok 2017/2018, taktiež
s predneseným plánom práce školy, ktorý Rada školy zobrala na vedomie. Pani
riaditeľka Dana Harvanová oboznámila prítomných členov Rady školy
so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2016/2017 taktiež predložila členom Rady školy vyhodnotenie
Koncepčného zámeru školy, s ktorým členovia plne súhlasili a zobrali na
vedomie.

Záverom ďakujem všetkým členom Rady školy.
31.1.2018

Mgr. Edita Trávníková
Predseda Rady školy

