
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri MŠ Jurkovičová 17, Prešov 

konanej dňa 11.10.2016. 

Program: 

1/ Otvorenie, privítanie a kontrola uznesenia

2/ Schválenie plánu práce RŠ 

3/  Vyjadrenie  riaditeľky  MŠ  k  rozpočtu,  personálnym  zmenám,  počtu  detí  v  triedach  a  k

pedagogicko-organizačnému  a  materiálno-technickému  zabezpečeniu  výchovno  vzdelávacieho

procesu

4/ Vyjadrenia, návrhy, riešenia členov RŠ

5/ Uznesenie, záver 

Ad 1/

Predsedníčka  RŠ  Mgr.  Magdaléna  Michálková  privítala  členov  RŠ,  ako  aj  hostí,  pani

riaditeľku Tatianu Darákovú a pani zástupkyňu Danku Veselovskú. Skontrolovala plnenie uznesenia

z  posledného  zasadnutia  RŠ,  ktoré  sa  týkalo  zvolenia  nových  pedagogických  ako  aj

nepedagogických členov RŠ. 

Ad 2/

Bol prednesený plán práce RŠ na školský rok 2016/2017 (je súčasťou zápisnice), pričom

počas prezentácie došlo k jednej zmene, a to, že informácie riaditeľky školy o priebehu zápisu detí

do MŠ budú prejednávané až na júnovom stretnutí, nie v apríli ako to bolo pôvodne uvedené. 

Ad 3/

Pani  riaditeľka  ponúkla  správu o  rozpočte  na  preštudovanie.  Vyjadrila  sa  k  problému s

dofinancovávaním,  napr.  pri  zvýšených  nákladoch  na  energie.  Z  dôvodu  ušetrenia  financií,  sú

obmedzené nákupy – kupuje sa len to, čo je nevyhnutné (nevyhnutné opravy). Ďalšie financie sa

ušetrili z dôvodu nedopĺňania riaditeľkinho úväzku, ktorý by mal byť dopĺňaný ďalšou pracovnou

silou na 80%. Školská jedáleň okrem zabezpečovania stravy pre svoju MŠ, varí aj  pre 2 triedy

cirkevnej MŠ, čím získava ďalšie financie. Tieto finančné prostriedky boli využité na zaplatenie

vyasfaltovania 2 chodníkov v MŠ. Z dôvodu snahy o šetrenie finančných prostriedkov a získavanie

iných finančných zdrojov, pani riditeľka opätovne požiadala zástupcov mesta Prešov o odmenu pre

zamestnancov v podobe 13-teho platu, ktorá bola doposiaľ vždy zamietnutá.



V súčasnosti navštevuje MŠ 279 detí, čo je v priemere 23 detí v jednej triede. Zo 111 žiadostí

museli  odmietnuť  17  pre  nedostatok  miesta,  avšak  tieto  deti  boli  umiestnené  v  iných  MŠ.  Z

predškolákov  boli  psychologickým  posudkom  odporúčané  len  3  odklady,  čo  je  zo  strany  MŠ

považované za úspech a svedčí to o kvalite práce.

MŠ je zameraná na zdravý životný štýl (HRAVO A ZDRAVO), a to najmä cez pohyb, ktorý je

zabezpečovaný rôznymi akciami – detská olympiáda v spolupráci s prešovským olympijským klubom a

olympijským zväzom,   Jurmak,  Škôlka  skáče škôlku,  poznávacie vychádzky  (planetárium,  ekopark),

škola v prírode (zimná aj letná), korčuľovanie (na ľade, aj na kolieskových korčuliach), plávanie detí s

rodičmi,  saunovanie.  Každý mesiac sa jedna trieda zapája do nejakého projektu, napr.  Tangramiída,

Šarkaniáda,  Eurorozprávka.  Pedagogický  personál  si  neustále  zvyšuje  kvalifikáciu  prostredníctvom

kreditových školení. Niektoré z učiteliek majú aj certifikáty inštruktorov lyžovania, aby mohli vyučovať

základy lyžovania v zimnej škole v prírode.

S  materiálno-technickým  vybavením  MŠ  vypomáha  Rodičovské  združenie  (RZ),  napr.

dokupovaním nových pomôcok, zafinancovaním šatňových skriniek do 2 tried, kúpou magnetických

tabúľ,  zabezpečením  dvoch  prístreškov  na  pieskoviská,  kúpou  hracích  zostáv  na  ihrisko,  kúpou

vianočných  darčekov  do  tried,  mikulášskych  balíčkov  atď.  V minulom školskom roku  sa  podarilo

zabezpečiť  odlaždenie  schodov  v  2  pavilónoch.  Veľkým  problémom  v  súčasnosti  je  nevyhovujúci

technický  stav  amfiteátra.  Je  potrebná  celková  rekonštrukcia.  Ďalej  zatekajúca  strecha  a  chýbajúce

oplotenie okolo MŠ. 

Ad 4/

K chýbajúcemu oploteniu a zatekajúcej streche sa vyjadril pán poslanec Ing. Stanislav Kahanec,

ktorý nás  informoval o tom, že túto požiadavku zahrnul  do rozpočtu a uvidí sa, či to bude schválená.

Ďalej sme boli informovaný o návrhu mesta na zmenu štruktúry ciest pri MŠ, keďže je tam každodenný

problém s parkovaním a vychádzaním z vedľajšej ulice na hlavnú. Malo by dôjsť aj k vybudovaniu

nových parkovacích miest a zmene vchodu do MŠ, ktorý by mal byť smerom od ZŠ Šrobárova. V

súčasnosti prebieha dokumentácia k tomuto návrhu a realizácia by mala byť na druhý rok. 

Ad 5/

RŠ prijala uznesenie zo zasadnutia: 

Berie na vedomie: 

– Informácie o rozpočte MŠ.

– O zápise  detí  do  MŠ na  školský  rok  2016/2017,  ktoré  predniesla  p.  riaditeľka  Tatiana

Daráková.

– Nevyhovujúci technický stav strechy a chýbajúce oplotenie.

– Návrh na zmenu štruktúry ciest a nových parkovacích miest v blízkosti MŠ.



Na záver sa pani Mgr. Magdaléna Michálková poďakovala prítomným členom za podnety a

účasť na zasadnutí RŠ.

V Prešove dňa 11.10.2016

Zápisnicu spísala: …......................................

Mgr. Vladimíra Hodošiová

Zápisnicu overila: ….......................................

Mgr. Magdaléna Michálková


