
Výročná správa Rady školy  
pri MŠ Park Angelinum 7, Košice, Staré-Mesto  

za rok 2019 
 
 

V  roku 2019 sa konali 2 zasadnutia Rady školy. 
 
Prvé zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 20.3. 2019 
 
Program:  
1. Otvorenie. 
2. Privítanie nových členov Rady školy z radu poslancov. 
3. Vyjadrenie sa k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 
2018. 
4. Informácie ohľadom zápisu detí do príslušnej MŠ 
5. Diskusia, záver. 
 
 
 
Druhé zasadnutie sa konalo dňa 10.10. 2019 
 
Program:  
1. Otvorenie. 
2. Privítanie nových členov Rady školy za rodičov a aj za pedagogických zamestnancov. 
3. Vyjadrenie sa k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch za školský rok 
2018/19. 
4. Informácie ohľadom zápisu detí do príslušnej MŠ. 
5. Diskusia, záver. 
 
 
 
Rada školy pracovala v  roku 2019 v  tomto zložení: 
 

- poslanci MČ KE – Staré Mesto: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová; Ing. Eva 
Hulmečíková; Mgr. Peter Gacík; Mgr; PhD. Martin Konečný. 

- zástupcovia rodičov:  JUDr. Jaroslav Chochoľák, Mgr. Lenka Bakšiová, Renáta 
Kopkášová, Mgr, Art. Veronika Šimková. 

- zástupcovia pedagogických a  nepedagogických zamestnancov školy: Eva Guľová, 
Monika Kunzová, Mgr. Edita Trávníková. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Druhé zasadnutie sa nieslo opäť v slávnostnom duchu keďže sa srdečne vítali  traja nový 
zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi a jeden zástupca pedagogických 
zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy v mesiaci jún 2019. 
Ďalej  vyzvala v pozícii hosťa pani riaditeľku Danu Harvanovú o zhodnotenie doterajších  
výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti za prvý pol rok 2019. Obsah výsledkov bez 
námietok zobrali na vedomie všetci prítomní členovia. Pani riaditeľka taktiež  podrobne 
informovala ohľadom zápisu detí do materskej školy.  
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 2019 . K Správe sa členovia vyjadrili 
a zaujali súhlasné stanovisko k prezentovanému dokumentu. Správa bola predložená na 
schválenie zriaďovateľovi. 
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.  
 
 
31.1. 2019      Mgr. Edita Trávníková 

Predseda Rady školy 
 
 


