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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV  

ZO DŇA  12.3.2015 
 

 

Program: 

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

škole a diskusia členov   

3/ Diskusia k rozpočtu, finančnom stave účtu Rodičovského združenia, 
príjmoch a plánovaných výdavkoch  

4/ Plánované akcie, práce  
5/ Záver 
 

 

Ad 1/ 

 

Stretnutie Rodičovskej rady (ďalej len RR) sa uskutočnilo za účasti deviatich členov 

RR, riaditeľky MŠ, pani Tatiany Darákovej, zástupkyne Danky Veselovskej, predsedníčky 

RR Mgr. Miroslavy Priščákovej a hospodárky Ing. Slávky Kaňuščákovej.  

 

Ad 2/ 

 

Riaditeľka MŠ v úvode oboznámila prítomných so zapojením sa MŠ do projektu 

nadácie Volkswagen Slovakia „Bezpečne na cestách“, v rámci ktorého je možnosť získania 

grantu až do výšky 3 000,- EUR na výstavbu detského dopravného ihriska v areáli MŠ. Účasť 

na projekte a následná možnosť získania dotácie je podmienená participáciou s finančnou 

spoluúčasťou iného subjektu, v tomto prípade Rodičovského združenia.   

 

Prebehlo hlasovanie za prihlásenie MŠ do projektu.  

V prípade úspechu v projekte „Bezpečne na cestách“ nadácie Volkswagen Slovakia 

Rodičovské združenie pri MŠ Jurkovičová prispeje príslušnou sumou v zmysle podmienok 

stanovených týmto grantovým projektom. 

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

 Riaditeľka informovala RR, že toho času eviduje škôlka 76 žiadostí o zápis do 

materskej školy, s tým, že tento počet však zahŕňa tiež duplicitné žiadosti, takže nejde ešte 

o finálne číslo, čo do plánovaného počtu nových detí v MŠ v nasledujúcom školskom roku. 

 

Na tohtoročný Deň detí ako darček a pozornosť pre detičky dala do pozornosti pani 

riaditeľka knihu „Malý rytier“, čo je pracovný zošit s básničkami. 

 

Zakúpenie knihy pre deti MŠ na Deň detí z prostriedkov Rodičovského združenia v sume 576,- 

EUR.  

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

Pani riaditeľka ďalej oboznámila RR s plánom postupnej renovácie šatní 

v jednotlivých triedach - výmena skriniek, výmena detských stoličiek v jednotlivých triedach 
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a osadenie dlažby na schodištia v bloku A a B počas letných prázdnin. V súčasnosti sa 

pripravuje rozpočet na prefinancovanie tejto rekonštrukcie z prostriedkov MŠ.    

 

Prebehla diskusia k internetovej stránke MŠ a k návrhom na ďalšie fungovanie, jej 

obsah a otázku jej spravovania. Pán Furman, ktorý webovú stránku spravuje už 12 rokov, 

pripravil novú verziu a v súčasnosti sa s vedením škôlky riešia detaily ďalšej spolupráce,  

spôsoby zadávania nových informácií a jej priebežná aktualizácia za účelom skvalitnenia jej 

dizajnu a obsahu a otázky aktívnej spolupráce vedenia MŠ so správcom.  

 

Schválenie potvrdenej odmeny pre správcu P. Furmana vo výške 500,- EUR na tento 

kalendárny rok. 

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

  

Ad 3/ 

 

Hospodárka MŠ, Ing. Kaňuščáková, informovala RR o platobnej disciplíne 

v jednotlivých triedach vo vzťahu k platbám rodičov – suma 20,- EUR, ktorá mala byť 

uhradená do konca februára ako platba na čiastočnú úhradu nákladov pre dieťa v MŠ. 

Informovala rodičov o pláne zaviesť systém odmien pre triedy s včas uhradenou sumou 

platieb na prvom až treťom mieste, a to darček, spoločenská hra „Double Junior“ pre 

najdisciplinovanejšie triedy. S včasnosťou platieb súvisí tiež včasné prerozdelenie týchto 

peňazí, v sume 5,- EUR na dieťa priamo učiteľkám v jednotlivých triedach, ktoré za ne 

nakupujú aktuálne nevyhnutné veci podľa potrieb detí a triedy.  Opakovane upozornila na 

potrebu uvádzania identifikačného čísla dieťaťa pri platbách, na minimalizovanie 

nespárovaných platieb a pre jednoduchšiu evidenciu platieb hospodárkou. 

 

Odsúhlasenie odmeny pre tri triedy s najvyšším percentom uhradených platieb, uhradených 

včas. 

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

V súlade s finančným plánom sa odhlasovalo vyplatenie príspevku pre tanečný krúžok 

„Lentilky“ na zabezpečenie kostýmov pre detičky v sume 500,- EUR. 

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

Odsúhlasila sa v súlade so štatútom rodičovského združenia odmena pre hospodárku Ing. 

Kaňuščákovú v sume 300,- EUR na tento školský rok.  

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

Ad 4/ 

 

Plánovanie jarnej brigády. Prebehla diskusia vo vzťahu k organizácii jarnej brigády, 

programu, plánu vysadiť nové stromčeky, otázky najvhodnejšieho dátumu a plánu ako 

motivovať rodičov zúčastniť sa brigády za účelom zlepšenia prostredia, v ktorom sa hrajú 

naše deti. Vybral sa termín sobota, 28.3.2015 s tým, že detičky v jednotlivých triedach spolu 

s učiteľkami pripravia plagáty, ktoré budú na dverách informovať rodičov o plánovanej akcii. 

Dohodlo sa s pani riaditeľkou, že pani kuchárky MŠ pripravia na akciu pečené buchty, ktoré 
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minulého roku na jurmaku zožali veľký úspech a ktoré budú odmenou pre prítomných 

rodičov a pani učiteľky. Detičky sú na akcii tiež vítané.  

  

Vyhradenie sumy 300,- EUR z prostriedkov Rodičovského združenia na zakúpenie stromčekov 

do areálu MŠ, ktoré sa zasadia v rámci plánovanej brigády. 

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

Vzhľadom na popularitu osadených drevených hračiek v areáli, lavičiek a koníkov 

medzi detičkami, dohodlo sa zakúpenie z prostriedkov Rodičovského združenia ďalšej sady 

drevených koníkov od toho istého dodávateľa, ponuka na web adrese 

www.nabytoknazahradu.sk. 

 

Zakúpenie sady ôsmich kusov drevených koníkov do areálu MŠ v sume 1ks á 109,- EUR. 

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

Prebehla diskusia k plánovanej populárnej akcii „Jurmak na Jurkovičke“, predbežne 

určený na termín 21.5.2015. 

 

V súvislosti s akciami MŠ prebehla všeobecná diskusia k téme „Ako motivovať 

rodičov k vyššej aktivite a spolupráci“ v rámci aktivít MŠ, k spolupráci v prospech detí 

a v ich záujme.  Dôraz by sa mal klásť predovšetkým na zvýšenie vzájomnej komunikácie 

rodič vs. Materská škola.  

 

Ad 4/ 

 

Na záver bolo dohodnuté, že najbližšie stretnutie sa uskutoční 14.5.2015 o 16.30 hod. 

Prípadná zmena bude včas ohlásená vedením RR.  

 

Predsedníčka RR sa poďakovala za účasť.  

 

 

V Prešove dňa 12.3.2015 

 

 

 

 

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

                                 JUDr. Jana Balogová                                           

 

 

 

 

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

                                   Ing. Katarína Feková  

 

 

 

 

http://www.nabytoknazahradu.sk/

