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ZÁPISNICA Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE RODIČOV VMATERSKEJ ŠKOLE 

NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV  

ZO DŇA  7.9.2015 
 

 

Program: 

1/ Otvorenie a privítanie 
2/ Oboznámenie rodičov s Rodičovským združením, Rodičovskou radou 

rodičovského združenia 

3/ Informácie o hospodárení Rodičovského združenia 
4/ Príhovor riaditeľky MŠ pani Tatiany Darákovej 
5/ Organizačné informácie pre rodičov 

6/ Záujmové aktivity v materskej škole v školskom roku 2015/2016 
7/ Záver 

 
Ad 1/ 

 

Na úvod nového školského roka 2015/2016 sa konala plenárna schôdza, na ktorú boli pozvaní 

všetci rodičia detí navštevujúcich Materskú školu Jurkovičová. Predsedníčka Rodičovskej rady 

rodičovského združenia Mgr. Miroslava Priščáková privítala všetkých prítomných rodičov, 

predstavila rodičom riaditeľku MŠ pani Tatianu Darákovú, zástupkyňu pani Danku 

Veselovskú, referentku p. Kolesárovú, prítomných členov RR, Ing. Slávku Kaňuščákovú, 

hospodárku RR a JUDr. Janu Balogovú, podpredsedníčku a zapisovateľku RR.  

 

Ad 2/ 

 

Predsedníčka Rodičovského združenia predstavila prítomným rodičom v skratke činnosť 

a úlohy Rodičovského združenia.  

 

Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenie rodičov a zákonných zástupcov 

zriadené pri Materskej škole Jurkovičovej v Prešove, ktoré vďaka príspevkom rodičov tie 

spätne prerozdeľuje a prispieva na rôznorodé aktivity detí v MŠ, podporuje materskú školu, 

prispieva na rozvoj areálu a školských priestorov, podporuje kultúrne a športové aktivity detí, 

zo získaných prostriedkov hradí potreby pre deti do jednotlivých tried, a pod.  

 

Ako občianske združenie je príjemcom 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb. 

V roku 2015 doposiaľ, k 31.8.2015 bola na účet Rodičovského združenia pripísaná suma 

príspevkov 1 383,- EUR. Týmto zároveň predsedníčka Rodičovského združenia poďakovala za 

tieto príspevky a poprosila všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok 2% z dane z príjmu 

aj v budúcom kalendárnom roku. 

 

Ad 3/ 

 

Rodičovské združenie je príjemcom príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti detí, 

s ktorými následne hospodári v rámci konkrétneho školského roka. Tieto platby si odsúhlasia a 

odhlasujú rodičia na plenárnej schôdzi každý školský rok. V minulom roku išlo o sumu 15,- 

EUR ročne ako poplatok ZRPŠ a suma 2x 20,- EUR ročne ako platba za úhradu nákladov na 

dieťa. 

 

Zároveň prebehlo hlasovanie za sumu platieb na tento rok.    
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Bolo prijaté, bez výhrad, že platby Rodičovskému združeniu ostali v nezmenenej výške, t.j. 

suma 15,- EUR raz ročne splatná do konca októbra, suma 20,- EUR splatná do konca októbra 

a suma 20,- EUR splatná do konca februára v rámci tohto školského roka. Vítaná je 

samozrejme, rovnako platba čiastky 55,- EUR vcelku. Tieto čiastky sa hradia na účet 

Rodičovského združenia, vedený v UniCredit bank. Opakovane sa zdôraznila potreba 

identifikácie platieb variabilným symbolom, ktoré je pridelené každému dieťaťu. 

 

Hospodárka RR, Ing. Slávka Kaňuščáková, informovala rodičov o hospodárení s peňažnými 

prostriedkami Rodičovského združenia, príjmoch a výdavkoch. 

 

Medzi najdôležitejšie výdavky a príspevky Rodičovského združenia v minulom školskom roku 

patrí zakúpenie a inštalácia drevených hračiek na školský dvor MŠ, príspevky v čiastke 5,- 

EUR na dieťa do každej triedy pre potreby edukačných aktivít, vianočný príspevok v sume 

100,- EUR na triedu, platba za mikulášske balíčky pre každé dieťa, platba za divadelné 

vystúpenia, ktoré deti navštevujú, úhrada zubných pást v každej triede, príspevok na 

organizovanie MDD, príspevok na upomienkové darčeky pre predškolákov, príspevok RR na 

kultúrne podujatia organizované resp. navštevované deťmi MŠ, platba za autobus pri prevoze 

detí na športové krúžky, finančný príspevok na krúžkové aktivity realizované v rámci MŠ, 

platba sumy členského pre SRRZ, a pod.    

 

V tomto školskom roku je v MŠ k dnešnému dňu prihlásených 272 detí. Predpokladané príjmy 

rodičovského združenia od rodičov sú tak vo výške 14 960,- EUR. Vzhľadom na to, že z týchto 

prostriedkov sa hradia potreby detí v triedach, podporujú sa rôzne aktivity a rozvoj krúžkov 

a záujmových činností, akcie, darčeky pre deti, a pod., je na zodpovednosti rodičov, aby 

v záujme zachovania spravodlivosti tieto platby uhradili, keďže inak deti, ktorých rodičia 

neuhradia platby rodičovskému združeniu, aj tak požívajú výhody, aké majú ostatné deti, 

ktorých rodičia si tieto svoje povinnosti plnia.  Ako motivácia pre rodičov, ktorí uhradia tieto 

platby včas, boli RR odsúhlasené odmeny pre prvé tri triedy s uhradenými platbami cez 80%. 

 

Predbežný rozpočet na tento školský rok, predpokladané výdavky na aktivity, ktoré sú 

pravidelné zahŕňa výdavky na hygienické potreby pre deti do tried v sume 1 234,88 EUR, 

divadielka a kultúrno-spoločenská činnosť 2 720,- EUR, záujmová činnosť, príspevky na 

krúžky 500,- EUR, vianočná dotácia do tried, z ktorej učiteľky podľa aktuálnych potrieb 

a požiadaviek  zabezpečujú vianočné darčeky pre deti, v celkovej sume 1 200,- EUR (100,- 

EUR na triedu), dotácia do tried 2x do roka v sume 5,- EUR na dieťa na priebežný nákup 

potrieb na činnosti detí v triedach, spolu v sume 2 720,- EUR, akcia „Večerníček“ 544,- EUR, 

balíčky deťom pri príležitosti Mikuláša, Dňa detí 1 632,- EUR, administratívna agenda a iné 

poplatky súvisiace s činnosťou Rodičovského združenia spolu s platbou za webovú stránku MŠ 

500,- EUR, upomienkové darčeky predškolákom pri odchode z MŠ, predpokladaná suma 

výdavkov na zveľadenie areálu MŠ 2 000,- EUR.  

 

Ad 4/ 

 

Pani riaditeľka, Tatiana Daráková, privítala prítomných rodičov v novom školskom roku. 

Opakovane bola prednesená téma chýbajúceho oplotenia areálu MŠ, pričom bolo opakovane 

konštatované, že ide o finančne nákladnú záležitosť. Vzhľadom na to, že ide o majetok mesta, 

výstavba plota je výlučne záležitosťou mesta.  
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Materská škola má zriadený darovací účet, na ktorom sú zhromaždené doposiaľ získané 

finančné prostriedky zo strany MŠ formou sponzorských príspevkov od prispievateľov, pričom 

táto suma má byť príspevkom do budúcnosti pri výstavbe plota zo strany MŠ. 

 

Ad 5/ 

 

Rodičia boli oboznámení s postupom, ako odhlasovať deti zo stravy v prípade ich 

neprítomnosti, t.j. telefonicky na číslo do jedálne 051/7775050, ktoré je k dispozícii 24 hodín 

denne, mimo prevádzkových hodín jedálne prostredníctvom záznamníka. Dieťa je v aktuálny 

deň možné vyhlásiť do 7.30 hod. Prípadné otázky súvisiace so stravou, platbami za stravu, 

adresovať vedúcej školskej jedálne. V materskej škole je možné nahlásiť pre dieťa aj špeciálne 

diétne stravovanie zo zdravotných dôvodov, avšak iba na základe potvrdenia od 

špecializovaného lekára, nepostačuje prehlásenie všeobecného lekára.    

 

Deťom je pri nástupe do MŠ pridelené 4-miestne identifikačné číslo, ktoré je potrebné 

používať pri všetkých platbách za dieťa ako variabilný symbol. Toto číslo ostáva dieťaťu 

nezmenené počas celej dochádzky. 

 

Platby za materskú školu, 15,- EUR mesačne za dieťa staršie ako tri roky a 40,- EUR mesačne 

za dieťa do troch rokov veku (a to aj za mesiac, kedy dovŕši tri roky) a platba za stravu sa 

platia od 1. do 8. dňa v mesiaci. Pri platbe kvôli identifikácii platiteľa nutné požiť identifikačné 

číslo ako VS. Platby prevodom z účtu, resp. trvalým príkazom, možný je aj vklad v hotovosti 

na účet MŠ v banke ČSOB, a.s., avšak zásadne nie poštovým poukazom, keďže takúto platbu 

z technických dôvodov nie je možné identifikovať a prideliť k dieťaťu. 

 

Kvôli prípadnému vráteniu preplatkov na konci školského roka je nutné včas nahlasovať 

zmenu banky rodiča.  

 

Preplatky za stravu a prípadné preplatky na školnom sa vracajú na konci školského roka na 

základe žiadosti. 

 

Zdravotná dovolenka v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 30 kalendárnych dní, 

kedy sa neplatí školné v mesačnej výške, je akceptovaná len na základe potvrdenia od lekára. 

 

Ad 6/ 

 

Z aktivít, ktoré sa realizujú v MŠ, boli predstavené tanečný súbor Lentilky, ľudový súbor 

Čerešenka, krúžok výtvarnej výchovy, športové krúžky ako plávanie s rodičmi „Žblnky, 

vlnky“, korčuľovanie, 2x ročne škola v prírode. Okrem plávania sú záujmové krúžky 

organizované len pre predškolákov.   

 

MŠ sa každoročne zapája do projektu „Recykluj a vyhraj“, kde sa zbierajú alu vrchnáky od 

produktov SABI, tetrapakové obaly od mlieka SABI. 

 

Na plenárnej schôdzi sa predstavili tiež externé organizácie, ktoré poskytujú možnosti 

prihlásenia detí na krúžky, ktoré organizujú. 

 

Predstavila sa Základná umelecká škola EBONY so svojím hudobno - pohybovým programom 

pre škôlkarov „Eboníček“.  
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Dr. Demská predstavila Basic centrum liečebných stimulácií, kde sa prostredníctvom 

logopedických hier poskytuje individuálna terapia, a to v  rôznych formách – napr. 

logopedická, skľudňujúca. Tieto hodiny by sa uskutočňovali v rámci MŠ, platba je 4,- EUR na 

hodinu, prihlášky budú k dispozícii v jednotlivých triedach. 

 

5/ Záver 

 

Na záver sa vedenie MŠ poďakovalo za účasť na plenárnej schôdzi. 

 

 

V Prešove dňa 7. septembra 2015 

 

 

 

 

Zápisnicu spísala:        

                                      JUDr. Jana Balogová                                           

 

 


