
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO
ZDRUŽENIA PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17,

PREŠOV
ZO DŇA 16.05.2017

Program:

1/ Otvorenie a privítanie

2/ Oprava amfiteátra

3/ Aktivity a projekty MŠ

4/ Zápis do MŠ

5/ Oplotenie a kontrola ihrísk

6/ Záver

Ad 1/

Stretnutie Rodičovskej rady (ďalej len RR) sa uskutočnilo za účasti trinástich 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 sa vyjadrila k oprave amfiteátra. Opravu spolufinancovalo

rodičovské združenie. Bolo potrebné opraviť obhorené steny – 1.700 až 2.000e, vymeniť dvere –

700e,  altánok  –  1.471e  +  opraviť  sedenie.  Opravy  by  mali  byť  zrealizované  do  rozlúčky

predškolákov. 

Ad 3/

25.05.17 sa bude konať ďalší  ročník Jurmaku,  na ktorom vystúpi súbor materskej  školy

Čerešenka, deti zo Šrobárovej školy ako aj ľudový súbor Sabinovčan. Ako každý rok bude možné

zakúpiť si pečené buchty, cukrovú vatu, popcorn, novinkou budú pečené klobásky, ktoré MŠ dostala

ako sponzorský dar a  stánok s kávou.  Každá trieda bude predávať svoje výrobky a výťažok z

Jurmaku bude použitý na kamerový systém.  

1.6.17 sa bude konať v rámci dňa detí olympiáda, v spolupráci s olympijským klubom, kde

budú deti dostávať medaily a diplomy. Ďalej deti dostanú balíčky od „Dobré zo Slovenska“ a knihy

a omaľovánky. 

2.6.17 príde do škôlky kúzelník.

7.6.17 prídu sokoliari.

Bude sa konať aj zálesácke popoludnie s Dračou stopou, kde si deti vyskúšajú rôzne veci,



ako postaviť stan, chodenie po lane, výroba faklí a zakladanie ohníkov, atď...

V týždni medzi 12 – 16.6.17 sa bude konať rozlúčka s predškolákmi. Predškoláci budú od

MŠ dostávať knihy s nálepkami a od rodičovského združenia vankúšik so spoločnou fotografiou

celej triedy. 

Od 26 – 30.6.17 bude škola v prírode pre predškolákov vo Vyšných Ružbachoch.

Akcia dopraváčik – mestská polícia donesie prenosné dopravné ihrisko.

V každej triede sú motýlie záhrady – deti sa spolu s pani učiteľkami starajú o motýle, až

kým nie sú dosť silné na to, aby ich pustili do voľnej prírody. 

V rámci projektu SABI v Milk Agre, MŠ opäť získala príspevok 400e, ktorý bude využitý

ako štartovací balíček na výtvarné potreby pre deti v septembri.

Ad 4/

V rámci zápisu do MŠ bolo prijatých 89 žiadostí, z čoho vyplýva, že asi na rok bude zrušená

telocvičňa, aby mohla vzniknúť ďalšia trieda – triedy majú dostatočné priestory na cvičenie. Možno

sa narušia štruktúry detí v triedach, aby boli skupiny homogénnejšie – predškoláci spolu – rozdelia

sa aj učiteľky, aby aspoň jedna učiteľka z dvojice ostala s deťmi, ktoré ju poznajú.

Ad 5/

Oplotenie  okolo  MŠ  by  malo  byť  zrealizované  do  septembra  2017.  Začalo  sa  už  s

ošetrovaním niektorých múrikov, pričom bolo potrebné na niektorých miestach zasiahnúť do zelene,

aby bolo možné postaviť plot. Po ukončení oplotenia sa zeleň opätovne vysadí. 

Je potrebné realizovať kontroly ihrísk 3x do roka, čo vychádza okolo 1.000e. MŠ sa podarilo

nájsť firmu, ktorá vykonala ročnú kontrolu za 280e. 

Ad6/  

V závere predsedníčka RR poďakovala členom RR za celoročnú spoluprácu  a rozlúčila sa,

keďže v septembri sa bude voliť nový predseda a hospodár RZ.

V Prešove dňa 16.05.2017

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

Mgr. Vladimíra Hodošiová

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

Mgr. Miroslava Priščáková


