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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV  

ZO DŇA  23.9.2015 
 

 

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 ôsmych členov 

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

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

 

RR privítala nových členov. 

 

Ad 2/ 

 

Riaditeľka MŠ na úvod oboznámila prítomných, že do Rady školy sa prihlásil ako 

doplňujúci člen za pán Eduard Michálek, ako jediný kandidát sa tak stal členom Rady školy 

ako zástupca rodičov. 

 

V novom školskom roku 2015/2016 je prihlásených v MŠ 272 detí. 

 

RR prejednala objednávku zostavy vláčikov, ktorá bola schválená na poslednom 

stretnutí RR. Táto zostava bude inštalovaná v lehote dvoch týždňov. Cena predmetnej zostavy 

je 1 279,- EUR plus 50,- EUR za dopravu. 

 

Vo vzťahu k ďalším plánom na zveľadenie areálu MŠ členovia RR prediskutovali 

nápad na vytvorenie Zemegule z pneumatík.      

 

Prebehla diskusia na tému životnosti stromčekov nasadených v areáli počas jarnej 

brigády. Uplynulé leto a extrémne teploty mali za následok vyhynutie takmer všetkej 

nasadenej zelene.  

 

Riaditeľka oboznámila všetkých s premnožení potkanov v okolí MŠ. V súčasnosti sa 

v spolupráci s mestom rieši deratizácia. 

 

Prebehla diskusia na tému krúžkovej činnosti v MŠ. Plávanie je zorganizované a účasť 

je štandardne uspokojivá. Korčuľovanie je rovnako v pláne, po doriešení technických 

záležitostí vo vzťahu k spolupráci so zimným štadiónom. Riaditeľka konštatovala, že 

k dnešnému dňu je prihlásených nezvyčajne málo detí na krúžkovú činnosť v rámci MŠ.  
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Hospodárkou MŠ bol prezentovaný plánovaný rozpočet na šk. rok 2015/2016, 

v podobe, v akej je súčasťou tejto zápisnice.  

Prebehlo hlasovanie za takto predstavený rozpočet. 

Uznesenie: Rozpočet Rodičovského združenia, predpokladané príjmy a výdavky na školský 

rok 2015/2016, je v podobe ako bol prezentovaný hospodárkou RR Ing. Slávkou 

Kaňuščákovou.  

Za hlasovalo:9 členov 

Proti: 0 členov       

 

Prebehla diskusia na tému plánov na doplnenie areálu MŠ, predovšetkým vo vzťahu 

k doriešeniu nedokončených dopadových plôch pri šmýkačke a pod preliezkami. Bol 

prezentovaný nápad na doplnenie počtu prevažovačiek.  

 

Vo vzťahu k webovej stránke je potrebné zbierať podnety od rodičov, reakcie na nový 

dizajn webovej stránky, nápady na inováciu, resp. nápady na informácie, ktoré by mali byť na 

tejto stránke zverejňované. 

 

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 

včasná úhrada v jednotlivých triedach, čo by pomohlo skvalitneniu výučby v triedach a prácu 

učiteliek.  

 

Rodičovská rada odhlasovala platbu pre každú triedu v MŠ z peňazí hradených rodičmi na 

účet rodičovského združenia, a to vo výške 5,- EUR na dieťa z príslušnej triedy na nákup 

hračiek a pomôcok pre aktivity detí.   

 

Uznesenie: Z účtu rodičovského združenia bude jednotlivým triedam vyplatená suma 5,- EUR 

na dieťa k 1.10.2015 a k 1.2.2016   

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

Prediskutovala sa možnosť schválenia úľavy od platieb v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov 

pre deti pre rodičov, ktorí o túto úľavu požiadajú, pričom spĺňajú podmienku hmotnej núdze 

v zmysle príslušných zákonných ustanovení, t.j. disponujú potvrdením príslušných úradov 

o tom, že sa v hmotnej núdzi nachádzajú. Členovia rodičovskej rady zvážili oslobodenie od 

úhrady sumy 20,- EUR za polrok (t.j. 2x20,- EUR za jeden školský rok). Ostala by povinnosť 

úhrady sumy 15,- EUR 1x ročne. 

 

Uznesenie. Rodičia detí, ktorú sa preukázateľne nachádzajú v hmotnej núdzi, sú oslobodení 

od platieb na čiastočnú úhradu nákladov pre dieťa v MŠ v sume 2x20,- EUR za školský rok.  

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov       

 

 

Ad 4/ 
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Na záver bolo dohodnuté, že najbližšie stretnutie RR sa uskutoční dňa 19.11.2015. 

 

Predsedníčka RR sa poďakovala za účasť.  

 

 

 

V Prešove dňa 23.9.2015 

 

 

 

 

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

                                 JUDr. Jana Balogová                                           

 

 

 

 

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

                                   Ing. Katarína Feková  

 

 

 

 

 

 


