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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV  

ZO DŇA  14.5.2015 
 

 

 

Program: 

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

škole, pripravované akcie a plány a diskusia členov   
3/ Diskusia k rozpočtu, finančnom stave účtu Rodičovského združenia, 

k príjmom a plánovaným výdavkom  
4/ Záver 
 

 

Ad 1/ 

 

Stretnutie Rodičovskej rady (ďalej len RR) sa uskutočnilo za účasti desiatich 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 s výsledkom súťaže so spoločnosťou 

MILK-AGRO, s.r.o. v ktorej MŠ získala prvé miesto v zbere tetrapakových obalov z mlieka 

a rovnako prvé miesto v zbere alu-vrchnákov z výrobkov značky Milk-Agro. Cena za 

umiestnenie je 400,- EUR v každej z kategórie, spolu s tričkami 200 ks pre našu MŠ. 

 

V novom školskom roku 2015/2016 je zapísaných 278 detí, z toho je 89 predškolákov, 

a 46 novozapísaných dvojročných detičiek. 

 

Prebehla diskusia k brigáde, ktorá sa uskutočnila 28.3.2015. Vysadilo sa viacero 

stromčekov, orech, jedlička, smrekovce a rakytovce, obstarávacia cena stromčekov v úhrne 

275,- EUR, hradená z prostriedkov Rodičovského združenia, plus výdavky 14,78 EUR na 

buchty a občerstvenie pre zúčastnených rodičov, detičky a pani učiteľky ako sladká odmena. 

Preberali sa plány na ďalšie prípadné aktivity, ako zveľadiť areál MŠ, ako aj otázka nízkej 

účasti rodičov.   

 

 Diskutovalo sa o plánovanej veľkej akcii „Jurmak na Jurkovičke“, ktorý sa bude konať 

21.5.2015, plánovanie pozvánok, zabezpečenie pozvánky pre média a primátorku mesta 

Prešov. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné predpovede na ten deň sa preberala 

potenciálna možnosť jeho preloženie na vhodnejší neskorší termín, čo bude operatívne 

aktuálne riešené.  

 

 Pripravuje sa výchovný hudobný koncert pre všetky detičky MŠ. 

 

V týždni 22 - 26. júna  je naplánovaná akadémia predškolákov. 
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Letná škola v prírode v týždni 8-14. júna. Organizačné pokyny pre účastníkov budú 

pripravené na nástenkách príslušných tried. 

  

 Do konca školského roka bude v areáli MŠ dokončená inštalácia ôsmych objednaných 

drevených koníkov. 

 

 V jednotlivých triedach sa budú postupne vymieňať nové stoličky, z tvrdeného plastu, 

v období do konca školského roka v tých triedach, kde je táto výmena potrebná.   

 

 Nové skrinky do šatní pre detičky budú riešené v budúcom školskom roku v zmluvnej 

spolupráci s drevárskym učilišťom v Prešove. 

 

 Ad 3/ 

 

 Finančné prostriedky ako príspevky v rámci darovania 2% z daní budú zo strany 

Rodičovského združenia darované materskej škole na ich darovací účet, ako príspevok na 

výstavbu oplotenia. 

 

 Vo vzťahu k platbám na čiastočnú úhradu nákladov pre dieťa v MŠ v sume 20,- EUR 

na školský polrok prebehla diskusia na tému včasnosti platieb a neustáleho častého 

neuvedenia variabilného symbolu k platbám. Zástupcom tried sa odovzdali zoznamy 

s evidovanými platbami. Preberala sa otázka spolupráce triednych učiteliek, triednych 

dôverníkov a rodičov v jednotlivých triedach za účelom skvalitnenia komunikácie, 

zabezpečenia včasnosti platieb, evidencie a identifikácie týchto platieb, aby sa zabezpečila čo 

najskoršia úhrada v jednotlivých triedach, čo by pomohlo skvalitneniu výučby v triedach 

a prácu učiteliek, keďže suma 5,- EUR na dieťa je do triedy vyplatená až po úhrade 80% 

všetkých platieb. Rovnako vyvstala otázka priebežnej aktualizácie zoznamov detí 

v jednotlivých triedach, keďže v prípadoch, ak v zozname figurujú deti, ktoré už nie sú 

evidované v MŠ a teda nehradia poplatok, týmto tak znižujú percentuálnu úspešnosť tej ktorej 

triedy. Toto rovnako vyžaduje zvýšenú vzájomnú komunikáciu triednych učiteliek, rodičov, 

vedenia MŠ a triednych dôverníkov.  

 

V nasledujúcom školskom roku je potrebné včas a prípadne aj opakovane upozorňovať 

rodičov na potrebu včasnej úhrady týchto platieb (nie až po uplynutí lehoty určenej na platbu), 

aby mohli byť peniaze prerozdelené do tried čo najskôr. Včasnosť a s tým súvisiaca 

identifikácia platby s uvedením VS pri bankovom prevode je ako v záujme učiteliek, tak aj 

rodičov, keďže takto bude ich deťom zabezpečená kvalitná výučba pri použití všetkých 

potrebných pomôcok, ktoré zabezpečuje škôlka a nie je tak potrebné od rodičov už žiadať 

ďalšie výdavky napr. na pomôcky, na kultúrne podujatia, ktorých sa ich deti zúčastňujú 

behom školského roka, a pod.     

  

 Ako darček pre predškolákov opúšťajúcich MŠ tohto roku sa schválil darček, peračník 

a školské dosky, s príspevkom 319,77 EUR od Rodičovského združenia.   

Za hlasovalo: 10 členov 

Proti: 0 členov       

 

Schválila sa investícia do preliezačkovej zostavy do areálu MŠ, cena 1.400,- EUR 

s montážou, plus doprava s tým, že jej realizácia prebehne ešte v tomto školskom roku. 

Za hlasovalo: 10 členov 

Proti: 0 členov       
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Ad 4/ 

 

Na záver bolo dohodnuté, že ak nevyvstane náhla potreba organizovania stretnutia RR 

v tomto školskom roku, najbližšie stretnutie zástupcov tried sa uskutoční v novom školskom 

roku, v septembri 2015. 

 

Predsedníčka RR sa poďakovala za účasť.  

 

 

 

V Prešove dňa 14.5.2015 

 

 

 

 

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

                                 JUDr. Jana Balogová                                           

 

 

 

 

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

                                   Ing. Katarína Feková  

 

 

 

 

 


