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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV  

ZO DŇA  13.2.2014 
 

 

Program: 

1/ Otvorenie a privítanie 
2/ Oboznámenie Rodičovskej rady s aktuálnymi otázkami diania v materskej 

škole a diskusia členov   

3/ Plánované akcie, práce na najbližšie obdobie, jar 2014 
4/ Diskusia k rozpočtu, finančnom stave účtu Rodičovského združenia, 

príjmoch a plánovaných výdavkoch  
5/ Záver 
 

Ad 1/ 

 

Stretnutie Rodičovskej rady (ďalej „RR“) sa uskutočnilo za účasti desiatich členov 

RR, riaditeľky MŠ, pani Tatiany Darákovej a zástupkyne, Danky Veselovskej, ako aj dvoch 

členov Rady školy, PhDr. Kataríny Robovej a Radoslava Milča. 

 

Ad 2/ 

 

Riaditeľka oboznámila RR s prácami v ďalšej etape rekonštrukcie budovy Materskej 

školy, kedy sa bude realizovať výmena okien vo vestibuloch a jednotlivých pavilónoch, 

výmena kopilitov, nasledovať bude obnova fasády a odstránenie azbestu, ktoré prebehne 

v letných mesiacoch, mimo prevádzky materskej školy.  

Riaditeľka oznámila, že Materská škola získala v rámci projektu elektronizácie 

vzdelávacieho procesu, kde našu materskú školu úspešne prihlásila, interaktívnu tabuľu 

s príslušenstvom.  

Riaditeľka informovala o pláne, vzhľadom na počet zapísaných a prijatých detí na 

školský rok 2014/2015 v nasledujúcom školskom roku otvoriť 12 kompletných tried s tým, že 

„na skúšku“ na jeden školský rok túto triedu umiestnia do triedy s telocvičňou, čím sa 

dočasne telocvičňa uzavrie a priestory budú slúžiť ako plnohodnotná trieda s úplnými 

priestormi. 

 

Ad 3/  

 

 Rodičovská rada bola zo strany hospodárky a predsedníčky RR oboznámená s tým, že 

bola objednaná detská zostava, ktorá bola schválená na poslednom stretnutí RR od 

spoločnosti Funtime, s.r.o. a v dohľadnom čase bude doručená a nainštalovaná.  

 

 Členka RR, Mgr. Ingrid Janáková, oznámila, že zabezpečila do areálu materskej školy 

viac ako 50 ks sadeníc mladých stromčekov, ihličnanov a viac ako 20 ks jaseňov. Pôvodný 

plán, posadiť ich v areáli MŠ v rámci plánovanej brigády sa musel pozmeniť, keďže pre 

krátkosť času nebolo možné naplánovať brigádu na najbližší víkend a stromčeky museli byť 

posadené čo najskôr. Po dohode s riaditeľkou a zástupkyňou MŠ sa dohodlo, že tieto 

stromčeky posadia učiteľky nasledujúci deň v rámci možností, a zvyšok prác sa realizuje na 

„celoškôlkárskej“ brigáde, ktorá sa dohodla na sobotu, 5.4.2014. Riaditeľka v spolupráci 

s učiteľkami jednotlivých tried oznámia brigádu a pozvánku pre rodičov prostredníctvom 

plagátov, brigáda bude odprezentovaná tiež na webovej stránke MŠ.  
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 Dňa 15.4.2014 sa bude konať tangramiáda s účasťou detí z viacerých materských škôl. 

  

Ad 4/ 

 

 Členovia RR boli oboznámení s platobnou disciplínou k platbám rodičov za ZRPŠ 

v jednotlivých triedach vzhľadom k tomu, že do každej jednotlivej triedy sa z peňazí rodičov 

vyplatí suma 5,- EUR na dieťa, a to triedam, kde bude zaplatených minimálne 80 % týchto 

platieb. Tieto peniaze sú tak k dispozícii triednym učiteľkám na zakúpenie potrebných vecí 

pre deti do tej ktorej triedy. Dohodlo sa, že ak za niektoré dieťa nebude uhradená platba, rodič 

bude povinný zabezpečiť sám pre dieťa všetky potrebné veci do triedy, hygienické potreby, 

kancelárske potreby na záujmové a kreatívne činnosti, a pod.  

   

Vo vzťahu k otázke hospodárenia rodičovského združenia oboznámila predsedníčka 

zvolenej revíznej komisie, Mgr. Veronika Banasová, že dňa 19.3.2014 sa konala kontrola 

revíznej komisie o hospodárení a čerpaní finančných prostriedkov z fondu Rodičovského 

združenia pri MŠ Jurkovičová za prvý polrok šk. roku 2013/2014. Prítomní boli Ing. Slávka 

Kanuščáková, hospodárka RZ, Mgr. Veronika Banasová, predsedníčka revíznej komisie, Mgr. 

Lucia Dugasová a Matúš Mackanič, ako členovia revíznej komisie. Kontrola bola ukončená 

so záverom, že účtovný stav je v súlade s fyzickým. Evidencia dokladov je vedená 

zodpovedne a  finančné prostriedky boli vo všetkých akciách čerpané v súlade so schváleným 

rozpočtom a pravidlami hospodárenia Rodičovského združenia. Podrobnosti sú uvedené 

v správe z kontroly, ktorá bola predložená členov RR. 
 

 Riaditeľka MŠ v súvislosti s finančnou stránkou vzniesla otázku platby za vedenie 

webovej stránky materskej školy. V súčasnosti je odmena za jej vedenie vo výške 332,- EUR 

ročne. Jej zvýšenie je v budúcom roku možné, ale s podmienkou, že prebehne kompletná 

reorganizácia, modernizácia stránky, dizajnu, zverejňovanie informácií, správ a noviniek. 

Riaditeľka v tomto smere prisľúbila diskusiu a vyriešenie otázky aktualizácie stránky so 

správcom.   

 

Ad 4/ 

 

Na záver bolo dohodnuté, že najbližšie stretnutie sa zorganizuje v prípade potreby, pred 

koncom školského roka.  

 

Predsedníčka sa poďakovala za účasť.  

 

 

V Prešove dňa 27.3.2014 

 

 

 

Zápisnicu spísala:  -------------------------------   

                                 JUDr. Jana Balogová                                           

 

 

 

 

 Zápisnicu overila:  ---------------------------------  

                                   Ing. Katarína Feková  


