Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri MŠ Jurkovičová 17, Prešov
konanej dňa 31.01.2017.
Program:
1/ Otvorenie, privítanie a kontrola uznesenia
2/ Vyjadrenie riaditeľky školy k spolupráci s rodičmi
3/ Informácie o rekonštrukcii amfiteátra pri MŠ
4/ Problémy v prevádzke MŠ
5/ Vyjadrenia, návrhy, riešenia členov RŠ
6/ Diskusia, uznesenie, záver

Ad 1/
Predsedníčka RŠ Mgr. Magdaléna Michálková privítala členov RŠ, ako aj hostí, pani
riaditeľku Tatianu Darákovú a pani zástupkyňu Danku Veselovskú. Podpredsedníčka RŠ Mgr.
Vladimíra Hodošiová skontrolovala plnenie uznesenia z posledného zasadnutia RŠ, ktoré sa týkalo
informácií o rozpočte MŠ, o zápise detí do MŠ a o nevyhovujúcom technickom stave strechy a
chýbajúcom oplotení.
Ad 2/
Pani riaditeľka Tatiána Daráková považuje spoluprácu s rodičmi za veľmi dobrú. Zo strany
MŠ je snaha, aby rodičia nemuseli do MŠ nosiť žiadne výtvarné potreby, posteľné obliečky alebo
iné hygienické potreby – všetko sa hradí z povinných poplatkov.
Pozitívne hodnotí aj spoluprácu s RZ (rodičovské združenie), ktoré sa aktívne podieľa na
spolufinancovaní rôznych aktivít MŠ, ako aj rekonštrukcií. V prvom polroku zafinancovalo RZ
rekonštrukciu šatňových skriniek do dvoch tried.
Ad 3/
Vyhorenie amfiteátra je nahlásené ako poistná udalosť, ale keďže percentuálne preplatenie
zo strany poisťovne môže nastať až po zafinancovaní rekonštrukcie, tak je táto rekonštrukcia
ponechaná na jar, nakoľko nie sú momentálne voľné finančné prostriedky.

Ad 4/
Veľkým finančným problémom bol havarijný stav potrubia vody, ktorý sa podarilo odhaliť po
tom, čo dochádzalo k veľkým úbytkom vody. Problém promptne riešila firma MP kanál, pričom oprava
stála 5.860e a suma za odtečenú vodu od 20.12.16 do 16.01.2017 činila 3.326e. Vodárne odmietli
preplatiť aspoň stočné, preto pani riaditeľka napísala list generálnemu riaditeľovi s prosbou aspoň o
čiastočné preplatenie poplatkov. Na mesto bola podaná žiadosť o dofinancovanie, zatiaľ so žiadnou
odpoveďou.
Ďalším problémom sú vysoké faktúry za teplo (6.500e) a za elektrinu. Hoci má MŠ plastové
okná, MŠ neeviduje žiadnu úsporu po zateplení, v decembri bola v MŠ zima a faktúry sú stále vyššie.
Rozpočet na tento rok je o 20.000e nižší ako minulý rok a nepostačuje ani na vyplatenie miezd, nakoľko
sa nepočítalo so zvyšovaním miezd pre technických zamestnancov o 4%. Preto sa MŠ obracia na mesto
so žiadosťou o dofinancovanie.
Čo sa týka problému s oplotením MŠ, tak to upravuje vyhláška č.527/2007 Z.z. Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,
kde sa v §2 uvádza, že nezastavaný pozemok predškolského zariadenia a prevádzkarne pre starostlivosť
o deti predškolského veku musí byť oplotený.

Ad 5/
MŠ prišla s návrhom zriadiť fond opráv mesta Prešov pre havarijné stavy MŠ, aby sa tak
predišlo finančným problémom MŠ.
Pani Mária Tejiščáková (odborná referentka za mesto Prešov) nás informovala o návrhu nového
všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) o dofinancovávaní MŠ, pričom by malo ísť o vyššie
sumy ako doteraz, avšak je otázne kedy bude VZN účinné.
Ad 6/

RŠ prijala uznesenie zo zasadnutia:
Berie na vedomie:
–

prevádzkové, a s tým spojené finančné problémy MŠ,

–

chýbajúce oplotenie,

–

voľbu nového prevádzkového zamestnanca, keďže Jana Oravcová bola v predošlých
voľbách jednohlasne zvolená, a tým pádom neboli ďalší v poradí.

Na záver sa pani Mgr. Magdaléna Michálková poďakovala prítomným členom za podnety a účasť
na zasadnutí RŠ.

V Prešove dňa 31.01.2017
Zápisnicu spísala: …......................................
Mgr. Vladimíra Hodošiová
Zápisnicu overila: ….......................................
Mgr. Magdaléna Michálková

