
   

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

                                         ZO DŇA 24.9.2018 

 

 

 

 

PROGRAM: 
1/Otvorenie  a privítanie 

2/Zvolenie Výkonnej rady na šk.rok 2018/2019 

3/ Oboznámenie s finančným hospodárením za šk.rok 2017/2018 

4/Schválenie Smernice  na šk rok 2018/2019 

5/ Schválenie rozpočtu na šk.rok 2018/2019 

6/Vyriešenie pohľadávky –Poradca podnikateľa 

7/Večerníček 

8/Diskusia 

9/Záver 

 

 

Ad1/ 

         Stretnutie Rodičovskej rady  /ďalej len RR/ sa uskutočnilo za účasti 11 členov RR, predsedníčky RR  
Mgr. Aleny Uličnej, riaditeľky MŠ Tatiany Darákovej, zástupkyne pani Danky Veselovskej. 

    Predsedníčka RR privítala nových členov,oboznámila ich s chodom RR 

 

 

Ad2/ 

   Predsedníčka RR Mgr. Alena Uličná vyzvala členov RR o zvolenie nového vedenia Rodičovskej rady na šk 
rok 2018/2019 . Predsedu,hospodára a zapisovateľa. 

Prebehlo hlasovanie za tento návrh. 

Uznesenie: Členmi Výkonnej rady pre školský rok 2018/2019 sú: 



 

Predseda : Škrečko  Štefan 

Hospodárka:  Steranková  Ivana 

Zapisovateľka: Nováková Zuzana 

 

ZA –hlasovalo -10 členov 

Proti – hlasovalo -0 členov 

Zdržalo – hlasovania -1 člen 

 

 

Ad3/ 

         Hospodárka Ivana Steranková  oboznámila členov RR z hospodárením za šk.rok 2017/2018  

 S príjmami a výdavkami, vrátanie príjmu z 2% dane. 

Platobná schopnosť rodičov je veľmi dobrá no našli sa aj neplatiči. 

 

Ad4/ 

       Schválenie Smernice o výške príspevku ZRPŠ a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
edukačné činnosti spojené s pobytom dieťaťa v MŠ . 

 ZRPŠ  - vo výške 15 eur/Dieťa 

Príspevok na úhradu – 2x ročne vo výške 20e /Dieťa 

 

Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov .    

            ZA -11 členov 

           Proti -0 členov 

           Zdržalo hlasovania -0 členov  

 

 

Ad5/ 

       Schválenie rozpočtu  na šk.rok 2018/2019 

 Všetky body rozpočtu boli chválené jednohlasne 11 prítomnými členmi.     

 

 

 



Ad6/ 

        Ozvalo sa vydavateľstvo Poradca s.r.o.  –evidujú pohľadávku voči RZ pre knihu Poradca podnikateľa 

-výška pohľadávky nebola ešte vyčislená- vedenie bude zo spoločnosťou komunikovať nakoľko Vedenie RR 
nevedelo o objednávaní tejto knihy ( rest z minulosti). 

 

Ad7/ 

      Vedenie MŠ oboznámilo členov RR z aktivitami MŠ na šk.rok 2018/2019 

Najbližšie to bude v mesiaci Október –VEČERNÍČEK . 

Pani riaditeľka poprosila o finančný príspevok vo výške 150 e ,na Blikajúci Prešovský Orchester. 

Prebehlo hlasovanie : hlasovalo 11 členov. 

Príspevok bol schválený jednohlasne 11 členmi. 

 

Ad8/ 

         Prebehla diskusia o pokračovaní zabezpečenia nových skriniek do ďalších tried. 

 Bol návrh na kúpu grilu, ktorý by slúžil pre MŠ na Jurmaku a nemusel sa zapožičiavať. 

Dohodlo sa na pokračovaní zabezpečenia  nových skriniek .Kúpa grilu bola zatiaľ zamietnutná. 

        

Ad9/ 

      Na záver bolo dohodnuté najbližšie stretnutie predbežne koncom Októbra 2018 

Nový predseda RR  Štefan Škrečko sa poďakoval za účasť. 

 

 

 

V Prešove 24.9.2018 

 

 

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

Nováková  Zuzana  

 

 

Zápisnicu skontroloval : ................................................. 

Škrečko  Štefan 

 



 

 

 

 

        

 

 


