ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO
ZDRUŽENIA PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17,
PREŠOV
ZO DŇA 21.2.2017
Program:
1/ Otvorenie a privítanie
2/ Aktivity MŠ
3/ 2% dane
4/ 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 sa vyjadrila k riešeniu havarijného stavu vody. Výsledkom
zo strany vodární je odpustenie časti poplatku vo výške 650 € a zo strany mesta príspevok do
rozpočtu vo výške 5.000 €. Poisťovňa by mala tiež preplatiť časť nákladov.
Z dôvodu menšej chrípkovej epidémie je pozastavené plávanie. Korčuľovanie predškolákov
je stále realizované na starom zimnom štadióne, nakoľko nová PSK aréna má vyššie poplatky.
V MŠ sa očakáva inšpekcia.
V tomto období prebehlo fotenie detí na vankúšiky, pyžamká a fotoplátno. Na základe toho
bol navrhnutý zo strany vedenia aj darček pre predškolákov – buď tričko so spoločnou fotografiou
detí v hodnote 6 €, alebo vankúšik so spoločnou fotografiou v hodnote 7 €, s tým, že RZ poskytuje
príspevok na predškoláka vo výške 5 €. Deti, ktoré sú v triedach s predškolákmi, ale nie sú
predškoláci alebo do školy nenastupujú, tak dostanú spoločnú fotografiu.
Uznesenie: Z rozpočtu Rodičovského združenia bude poskytnutý príspevok na predškoláka - na
vankúšik so spoločnou fotografiou triedy.
Za hlasovalo: 11 členov
Proti: 0 členov
Hlasovania sa zdržal: 0 členovia

Na mestskom zastupiteľstve bolo odhlasované a prisľúbené oplotenie MŠ.

Bola schválená nová ekonómka MŠ – Valentína Sabolová.
V MŠ sa chystá veľa aktivít ako „trieda baví triedu“, „tangramiáda“, „šarkaniáda“, „škôlka
skáče škôlku“, „detská olympiáda“, „jurmak“, „zálesácke popoludnie v MŠ“ a ďalšie.
Z projektu EUROROZPRÁVKY by mala budúci rok vyjsť metodika. V rámci projektu bola
realizovaná výstava v Caraffovej väznici.
Blíži sa zápis do MŠ - na prelome apríl/máj. DOD v MŠ je naplánovaný na 4. apríla 2017.
Zápisy do ZŠ budú prebiehať od 1. apríla 2017 - v súvislostí s tým budú realizované hodnotenia
školskej spôsobilosti predškolákov, ale keďže je nová psychologička, ktorá je ešte v adaptačnom
procese (nemôže sama vykonávať hodnotenia), nevie sa kedy budú realizované.
Koncom marca bude realizovaný krst knihy bývalej žiačky MŠ v kaviarni Viola. Keďže je
táto kniha ilustrovaná kresbami detí MŠ Jurkovičová, sú na krst, besedu a autogramiádu pozvaní
predškoláci spolu s rodičmi.
Ad 3/
Rodičovské združenie pokračuje vo finančnej podpore tried prostredníctvom nových
šatňových skriniek. Z 2% dane budú najbližšie v septembri zabezpečené skrinky do 5. triedypribližne vo výške 700 €.
Na MDD je vyhradených 834 €. Dali sa spraviť dvere pri amfiteátri, ktorý pred časom
vyhorel – bude to financované z darovacieho účtu, na ktorom je suma 1.577 € vyzbieraná z
jurmaku. Je potrebné dať spraviť 3 cenové ponuky, ktoré budú odhlasované mailom.
Ad 4/
V závere bolo predbežne dohodnuté ďalšie stretnutie na 16.5.2017. Predsedníčka RR sa
poďakovala za účasť.
V Prešove dňa 21.2.2017
Zápisnicu spísala: …......................................
Mgr. Vladimíra Hodošiová
Zápisnicu overila: ….......................................
Mgr. Miroslava Priščáková

