
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO 

ZDRUŽENIA PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, 

PREŠOV 

ZO DŇA 08.11.2016 
 

Program: 

1/ Otvorenie a privítanie 

2/ Informácie o zmenách v školstve 

3/ Diskusia k plánovaným výdavkom z účtu Rodičovského združenia 

4/ Oboznámenie Rodičovskej rady s aktuálnymi otázkami diania v MŠ 

5/ Záver 

 

Ad 1/ 

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

riaditeľky MŠ, pani Tatiany Darákovej a zástupkyne Danky Veselovskej. 

 Predsedníčka RR Mgr. Miroslava Priščáková privítala členov RR. 

 

Ad 2/ 

 Pani riaditeľka Tatiana Daráková informovala členov RR o pripravovaných zmenách v 

školstve, ktoré sa týkajú aj MŠ. Ide o zmeny týkajúce sa predškolákov, kedy 5 ročné deti (predškoláci) 

majú byť odobraté z MŠ a túto ich prípravu by mali prebrať ZŠ prostredníctvom prípraviek. MŠ s 

tým nesúhlasí a žiada RR, aby podporila MŠ vydaním stanoviska proti tomuto návrhu – ide o Národný 

program rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti regionálneho školstva „Učiace sa Slovensko“ 

(možnosť vyjadrenia odbornej verejnosti za okrúhlym stolom – konzultačný proces). 

 

Ad 3/ 

 Rodičovské združenie pokračuje vo finančnej podpore tried prostredníctvom nových 

šatňových skriniek. V prvom polroku  budú zabezpečené skrinky do 4. triedy a v druhom do 5.triedy. 

Uznesenie: Z rozpočtu Rodičovského združenia budú financované šatníkové skrinky do 2 tried. 

Za hlasovalo: 7 členov 

Proti: 1 člen   

Hlasovania sa zdržal: 3 členovia 

 Naďalej sú triedy podporované zabezpečením zubných pást Elmex, pre najmenšie deti sú 

zabezpečené zubné kefky, keďže si ešte neumývajú zúbky so zubnou pastou. V rámci týchto balíčkov 

vždy škôlka získa aj nejaké darčeky, ktoré sú potom prerozdelené triedam s najvyšším % platičov 

ZRPŠ ako odmena. 



 Ďalším krokom bolo schválenie vianočného príspevku (150e na triedu – z toho 50e na 

edukatívne hračky) a mikulášskych balíčkov (sladkosti od „Dobré zo Slovenska“ + omaľovánky s 

farbičkami od MŠ). 

Uznesenie: Z rozpočtu Rodičovského združenia bol schválený vianočný príspevok do tried a mikulášske 

balíčky. 

Za hlasovalo: 11 členov 

Proti: 0 členov   

Hlasovania sa zdržal: 0 členov 

 

Ad 4/ 

 V rámci 770 výročia vzniku Prešova má MŠ možnosť byť súčasťou knižnej publikácie o 

Prešove, kde budú prezentované niektoré organizácie. Zmienka o MŠ na ½ strany vyjde na 525e, 

keďže škôlka si musí zakúpiť aspoň 35 kníh alebo 1 strana 1050e za 70 kníh. Pani riaditeľka požiadala 

RZ o finančnú podporu. 

Uznesenie: Z rozpočtu Rodičovského združenia bude podporené financovanie knihy o Prešove 

Za hlasovalo: 7 členov 

Proti: 1 člen   

Hlasovania sa zdržal: 3 členovia 

 Pani riaditeľka informovala členov RR o zmenách v zabezpečovaní plachiet pre deti. Od 

januára 2017 bude plachty zabezpečovať MŠ. 

 Tohtoročná zimná škola v prírode bude prebiehať vo Vyšných Ružbachoch. 

 

Ad 5/ 

 V závere bolo predbežne dohodnuté ďalšie stretnutie na 17.1.2017. Predsedníčka RR sa 

poďakovala za účasť. 

 

V Prešove dňa 08.11.2016 

 

Zápisnicu spísala: …...................................... 

Mgr. Vladimíra Hodošiová 

 

Zápisnicu overila: …....................................... 

Mgr. Miroslava Priščáková 


