
Rada školy pri Materskej škole,  Bernolákova č. 19,  Prešov 

 

Výročná správa za rok 2021 

 

Rada školy pri Materskej škole Bernolákova č. 19, bola ustanovená 

v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Zb. zákonov o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z. z., 

ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, ako aj v súlade s vyhláškou MŠ SR 

č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou 

v rámci školy, pri ktorej je zriadená. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID 19 sa v roku 2021 nemohli 

uskutočniť všetky zasadnutia RŠ. Predsedníčka RŠ zvolila spôsob komunikácie 

prostredníctvom mailov – per rollam. Takéto zasadnutia RŠ v neprítomnosti, prostredníctvom 

mailov (per rollam) sú pre dnešnú dobu typické a aj nevyhnutné. 

PREHĽAD  ČINNOSTÍ  VYKONÁVANÝCH   RADOU  ŠKOLY 

Zasadnutie  RŠ (per rollam) 22. 2. 2021  

Program zasadnutia: 

1. Výročná správa RŠ za rok 2020 

2. Správa o výsledkoch hospodárenia  MŠ za rok 2020                                                                           

3. Plán zasadnutí RŠ na rok 2021 

Predsedníčka RŠ, p. Marcela Dubovská prostredníctvom emailu odoslala všetkým členom RŠ 

Výročnú správu za rok 2020, Správu o výsledkoch hospodárenia materskej školy za rok 2020 a Plán 

zasadnutí RŠ na rok 2021. Členovia RŠ spätným emailom bez pripomienok potvrdili schválenie 

Výročnej správy za rok 2020 a Plán zasadnutí na rok 2021.  Potvrdili, že berú na vedomie Správu o 

výsledkoch hospodárenia  MŠ za rok 2020.          

Zasadnutie RŠ 20.9.2021     

Program zasadnutia:                                                                                                                                   

1.Otvorenie                                                                                                                                                

2. Zmena člena v RŠ                                                                                                                               

3.Voľba podpredsedu RŠ                                                                                                                            

4. Organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022                                                                         

5. Oboznámenie so štruktúrou kariérových pozícií                                                                                   

6. Oboznámenie so školským vzdelávacím programom Bernoláčik                                                        

7. Oboznámenie so školským poriadkom na školský rok 2021/2022                                                                

8. Informácia o správe výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2020/2021                                                                                   

9. Rôzne:                                                                                                                                                      

- Predloženie a riešenie aktuálnych problémov školy spojených s pandémiou  Covid 19                                     

- Výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky MŠ Bernoláková 19, Prešov                                         



10. Uznesenie                                                                                                                                      

Záver 

Predsedníčka RŠ p. Marcela Dubovská po otvorení a skonštatovaní, že je RŠ uznášania schopná 

informovala o zmene člena v RŠ, z dôvodu odchodu dieťaťa do ZŠ. Miesto po Ing. Hatalovej podľa 

poradia z volieb prijala JUDr. Štefánia Zajacová.  Keďže  p. Hatalová v RŠ zastávala post 

podpredsedníčky , členovia ŘŠ si v tajnom hlasovaní  zvolili nového podpredsedu RŠ. 

Podpredsedníčkou sa stala p. Andrea Mačugová.                                                                                      

Pani riaditeľka Mgr. Dana Voštinárová oboznámila členov RŠ s organizačným zabezpečením 

školského roka 2021/2022. Podrobne informovala o štruktúre karierových pozícií, o školskom 

poriadku aj o školskom vzdelávacom programe Bernoláčik. Podala tiež informácie o správe 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2020/2021. Skonštatovala, že pandémia 

spôsobuje veľa ťažkostí v poskytovaní takých podmienok vzdelávania, na aké boli deti, rodičia 

a hlavne učitelia zvyknutí.                                                                                                                           

Pani riaditeľka informovala členov o plánovanom odchode do dôchodku od 1.1.2022, z toho dôvodu 

bude zriaďovateľom vyhlásené VK na post riaditeľa/riaditeľky MŠ Bernoláková.  Podrobnosti sú 

uvedené v zápisnici.                

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy    

Výberové konanie na funkciu riaditeľa / riaditeľky školy bolo vyhlásené zriaďovateľom, mestom 

Prešov, dňa 2.11.2021 na webovej stránke mesta Prešov (https://www.presov.sk/vyberove-

konania.html) a školy (https://www.msbernolacik.sk/ ).   

Obálka s prihláškou a materiálmi bola otvorená dňa  16.11.2021 na  OŠKaCR v Prešove.                                    

Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka Mgr. Renáta Horňáková.                                 

Dňa 23. 11. 2021 sa uskutočnilo prípravné zasadnutie rady školy, na ktorom prijala rada školy 

kritéria hodnotenia uchádzačky o funkciu riaditeľky školy.                                                       

Výberové konanie sa konalo dňa 16. 12. 2021 v budove  Materskej školy Bernoláková č.19, Prešov.                       

Podrobnosti o prijatých kritériách, o samotnom priebehu výberového konania sú uvedené 

v zápisnici, ktorej súčasťou sú tieto prílohy: 

1. Zápisnica z otvárania obálok 

2. Prezenčná listina uchádzačov 

3. Prezenčná listina členov výberového konania (výberovej komisie) 

4. Zápisnica z prípravného zasadnutia 

5. Správa o výsledku hlasovania 

6. Vyhlásenia o ochrane osobných údajov 

7. Návrh na vymenovanie riaditeľky školy 

Členovia výberovej komisie: 

P.č.  Meno, priezvisko, titul: 

1. Marcela Dubovská –  predseda výberovej komisie 

2. Mgr. Michal  Džupin - člen výberovej komisie 

3. Mária Tejiščáková, DiS - člen výberovej komisie 

4. Judr. Štefánia Zajacová- člen výberovej komisie 

5. Ing. Zuzana Švaňová - člen výberovej komisie 

6. Viera janovčíková - člen výberovej komisie 

7. Andrea Mačugová - - člen výberovej komisie 

 

https://www.presov.sk/vyberove-konania.html
https://www.presov.sk/vyberove-konania.html
https://www.msbernolacik.sk/


Nezúčastnení členovia Rady školy :                                                                                                      

PhDr. Rudolf Dupkala PhD.                                                                                                                   

Monika Gerdová   

Na základe výsledkov výberového konania rada školy spracovala Návrh rady školy na 

vymenovanie do funkcie riaditeľky Materskej školy, Bernoláková č. 19, Prešov                                      

Mgr. Renátu Horňákovú. Tento návrh bol predložený primátorke mesta Prešov. 

 

HOSPODÁRENIE RADY ŠKOLY: 

Rada školy zabezpečovala svoju činnosť v roku 2021 z prostriedkov rozpočtu školy. 

 

ZÁVER: 

Výročnú správu RŠ vypracovala predsedníčka RŠ Marcela Dubovská dňa: 28.02.2022. 

Východiská obsahu správy RŠ. 

I. Štatút RŠ vypracovaný v súlade so zákonom NR SR 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a v znení a doplnení niektorých zákonov a v súlade 

s § 9 ods. 1 Vyhlášky 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 

orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení. 

II. 3. aktualizované vydanie Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. 

III. Plán zasadnutí RŠ na rok 2021. 

                                                                     

 

                                                                                                                                                                                   

 

 


