
SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY  

pri MŠ ul.1.mája 1227,  

09301 Vranov nad Topľou 

 

 

Rada školy sa riadila schváleným plánom činnosti na rok 2020. 

Zasadnutia rady školy sa konali v mesiaci február, marec a september 2020, zo všetkých 
zasadnutí sú uložené zápisnice. 

Na februárovom zasadnutí sa členovia oboznámili s Plánom činnosti rady školy na rok 2020, 
ktorý bol následne schválený. Členom boli poskytnuté aktuálne informácie o škole a kritéria 
k zápisu detí na školská rok 2020/2021. Ďalším bodom programu zasadnutia boli informácie 
súvisiace s prípravou a realizáciou volieb do RŠ na nasledujúce 4 –ročné funkčné obdobie. 

Zasadnutie v mesiaci marec bolo venované informáciám o priebehu volieb, ktoré sa 
uskutočnili 25.02.2020. Vznikla nová rada školy, ktorá má 11členov. Zápisnica z priebehu 
zasadnutia, kde si zvolení zákonní zástupcovia,  zástupcovia zriaďovateľa a pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školy volili nového predsedu a podpredsedu RŠ bola 
doručená zriaďovateľovi.  

Zasadnutie v septembri sa realizovalo netradičnou formou prostredníctvom internetovej 
komunikácie, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, na odporúčanie ÚVZ SR 
a manuálu pre MŠ v súvislosti so šírením COVID 19. Programom bola Správa o výchovno – 
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/02020, 
Školský poriadok MŠ, Školský vzdelávací program Makovička a Organizačné zabezpečenie 
šk. roka 2020/2021. 

Zasadnutí sa zúčastnila p. riad. Mgr. Vasiľová, ktorá informovala o aktuálnej situácii 
a potrebách školy.  

 

 

Spracovala: Mgr. Mária Miňová – Predsedníčka RŠ 

 

 

 

Vranov nad Topľou  10.03. 2021                                                          Mgr. Mária Miňová 



Správa o činnosti Rady školy  

pri MŠ ul.1.mája 1227,  

09301 Vranov nad Topľou 

Na rok 2021 

 

 

Marec 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie plánu činnosti na rok 2021. 
3. Informácie o škole, kritéria a termín zápisu detí do MŠ na šk. rok 2021/2022. 
4. Diskusia, rôzne. 
5. Záver. 

August – September 

1. Otvorenie. 
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021. 
3. Informácie o škole, organizačné zabezpečenie šk. roka 2021/2022. 
4. Diskusia, rôzne. 
5. Záver. 

December 

1. Otvorenie. 
2. Vyhodnotenie činnosti RŠ v roku 2021, plán činnosti na rok 2022. 
3. Zhrnutie poznatkov a oboznámenie s aktivitami na rok 2022. 
4. Diskusia, rôzne. 
5. Záver. 

 

 

Spracovala: Mgr. Mária Miňová – Predsedníčka RŠ 

 

 

 

Vranov nad Topľou  10.03. 2021                                                          Mgr. Mária Miňová 

 



 

 

 

 

 

 


