Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri MŠ Jurkovičová 17, Prešov
konanej dňa 08.12.2017.
Program:
1/ Otvorenie, privítanie a kontrola uznesenia
2/ Schválenie plánu práce RŠ
3/ Vyjadrenie zástupkyne MŠ k počtu detí v triedach, k pedagogicko-organizačnému a materiálnotechnickému zabezpečeniu výchovno vzdelávacieho procesu a k projektom
4/ Vyjadrenia a názory vedenia MŠ a členov RŠ k realizácií rekonštrukcie oplotenia okolo MŠ
5/Schválenie pozmeneného štatútu RŠ
6/ Uznesenie, záver

Ad 1/
Predsedníčka RŠ Mgr. Magdaléna Michálková privítala členov RŠ a pani zástupkyňu
Danku Veselovskú. Za bývalú členku RŠ pani Robbovú, bola zvolená nová členka – pani Jašurová,
ktorá skončila v posledných voľbách ako ďalšia s najvyšším počtom hlasov.
Skontrolovalo sa plnenie uznesenia z posledného zasadnutia RŠ, ktoré sa týkalo
pripomienkovania návrhu VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku a školských zariadení
na území mesta Prešov, ktorým chcelo mesto pozastaviť dotácie na deti od 2 do 3 rokov, avšak
zatiaľ bolo pozastavené.

Ad 2/
Bol prednesený plán práce RŠ na školský rok 2017/2018 (je súčasťou zápisnice), z ktorého
vyplýva, že stretnutia RŠ budú 3x ročne, keďže táto frekvencia je postačujúca, čo vyplýva zo
štatútu RŠ.

Ad 3/
MŠ dostala 112 žiadostí o prijatie, pričom 95 z nich bolo schválených, ostatné boli
duplicitné prihlášky, čiže deti boli prijaté v iných MŠ. V tomto školskom roku bola zrušená

telocvičňa, aby sa rozšíril priestor pre 24 detí. V každej skupine je maximálne 25 detí a 2 učiteľky,
pri najmenších deťoch sú 3 učiteľky.
Vedenie MŠ oboznámilo RŠ s revidovaným Školským vzdelávacím programom MŠ Jurkovičovej a zmenami, ktoré v ňom boli vykonané.
Rodičovské združenie zafinancovalo nové skrinky do dvoch tried. V 5. triede sú už hotové
a v 6.triede sa budú realizovať v najbližšej dobe.
MŠ má 12 nových umývačiek riadu, ktoré sú umiestnené v kuchynkách pri každej triede.
Financie boli zabezpečené z peňazí za varenie pre cirkevnú MŠ Ďumbiersku.
MŠ sa každoročne zapája do projektu Milk Agra „recykluj a vyhraj“, z ktorého získala 400
eurovú poukážku. Z týchto financií boli zabezpečené výtvarné potreby do tried.
V rámci detskej olympiády, ktorá sa koná v spolupráci s prešovským olympijským klubom
a olympijským zväzom, získala MŠ prvé miesto v Prešovskom kraji a následne na to aj prvé miesto
na SR. Ako odmenu získala MŠ pomôcky na cvičenie pre deti v hodnote 800e a 21.12.2017 príde
prezident olympijského výboru odovzdať diplom a pohár.

Ad 4/
Vedenie MŠ malo iné predstavy o oplotení, malo byť kvalitnejšie s odhadovanou cenou
okolo 40.000e. Súčasné oplotenie stálo 30.000e. Aby sa predišlo vandalizmu a ničeniu oplotenia,
MŠ sa snaží zabezpečiť kamerový systém. Bola zaslaná požiadavka na mesto o sumu 2.500e, ktorá
bola schválená, takže zatiaľ sa čaká na 3 ponuky firiem. Zatiaľ má MŠ alarm.
Plánuje sa aj úprava školského dvoru, najmä chodníkov ku pavilónu A, odtiaľ sa bude
vchádzať do jednotlivých tried.

Ad 5/
V štatúte RŠ došlo k niekoľkým zmenám.


členstvo v RŠ zaniká aj skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským
zariadením, ak ide o zástupcu pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických
zamestnancov školy alebo školského zariadenia; to platí, aj ak skončenie pracovnoprávneho
vzťahu bolo rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné



členstvo zaniká aj, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy – v
takom prípade sa stáva členom RŠ rodič s ďalším najvyšším počtom hlasov získaným v
posledných voľbách



RŠ sa stretáva podľa potreby, najmenej však 3 x ročne.

Všetci prítomní členovia RŠ hlasovali za.

Ad6/
RŠ prijala uznesenie zo zasadnutia:
Berie na vedomie:


schválenie zmien v štatúte RŠ



schválenie plánu práce RŠ



revidovaný školský vzdelávací program



úpravu chodníkov
Na záver sa pani Mgr. Magdaléna Michálková poďakovala prítomným členom za podnety

a účasť na zasadnutí RŠ.

V Prešove dňa 8.12.2017
Zápisnicu spísala: …......................................
Mgr. Vladimíra Hodošiová
Zápisnicu overila: ….......................................
Mgr. Magdaléna Michálková

