
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri MŠ Jurkovičová 17, Prešov

konanej dňa 06.06.2017.

Program:

1/ Otvorenie, privítanie a kontrola uznesenia

2/ Informácie riaditeľky školy o priebehu zápisu detí do MŠ

3/ Informácie o aktivitách a projektoch MŠ

4/ Informácie o rekonštrukcii amfiteátra pri MŠ a o plánovanej rekonštrukcii oplotenia okolo MŠ

5/ Vyjadrenie riaditeľky školy k hospodáreniu v školskom roku 2016/2017

6/ 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

prevádzkových,  a  s  tým spojených finančných  problémov  MŠ,  chýbajúceho  oplotenia  a  voľby

nového prevádzkového zamestnanca, keďže Jana Oravcová bola v predošlých voľbách jednohlasne

zvolená, a tým pádom neboli ďalší kandidáti v poradí.

Vo voľbách nového prevádzkového zamestnanca bola v tajnom hlasovaní zo dňa 10.2.2017

zvolená pani Valentína Sabolová, v počte 12 hlasov zo 17.

Ad 2/

V rámci zápisu do MŠ bolo prijatých 89 žiadostí, z toho 81 bolo akceptovaných a 8 žiadostí

bolo zamietnutých – išlo o detí, ktoré mali žiadosti na viacerých MŠ. Na základe toho by malo byť

v budúcom školskom roku o 10 detí viac ako v predošlom.

Problém nastal po zápise, keďže koniec zápisu bol 12.5.2017 a 17.5.2017 vyšiel návrh na

všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a

školských zariadení na území mesta Prešov, ktorým chce mesto pozastaviť dotácie na deti od 2 do

3 rokov. Tým pádom MŠ nemôže dať týmto deťom rozhodnutia o prijatí, keďže ešte nie je prijaté

nové VZN a nie sú presne určené podmienky. Ide o 52 nových detí + 3 deti, ktoré ešte v septembri

nedovŕšia 3 roky.  Ak by MŠ nemohla prijať tieto deti,  bola by nútená pristúpiť k prepúšťaniu,

keďže by bolo o 2 triedy menej a tým pádom min. o 6 zamestnancov viac. MŠ nemá ani financie na



odstupné, čo by bol ďalší problém.

28.6.17 má byť zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude riešiť návrh VZN a

dovtedy je možné tento návrh pripomienkovať, do čoho sa zapojila aj MŠ Jurkovičová.

Ad 3/

V  tomto  období  prebiehalo  mnoho  aktivít  v  MŠ.  Konal  sa  tretí  ročník  olympiády  v

spolupráci so športovcami – v rámci dňa detí, kde detí dostávali medaily, balíčky od „Dobré zo

Slovenska“, knihy a omaľovánky.

Ďalšou aktivitou bol štvrtý ročník Jurmaku,  ktorý bol veľmi úspešný a výťažok z tohto

podujatia bude využitý na kamerový systém pre MŠ.

Veľmi  zaujímavou  udalosťou  bol  krst  knihy  bývalej  žiačky  MŠ,  ktorá  je  pôrodnou

asistentkou a napísala knihu o zrode života, ktorú ilustrovali deti MŠ Jurkovičová. Krst sa konal v

literárnej kaviarni Viola za účasti vedenia MŠ, učiteľov, detí a ich rodičov.

Pre deti boli a sú pripravené ďalšie podujatia ako tangramiáda, škola skáče škôlku, sokoliari,

kúzelník, zálesácke popoludnie atď.

Ad 4/

V spolupráci s rodičovským združením bola realizovaná rekonštrukcia amfiteátra, ktorý vyhorel.

Boli vymenené nové dvere, drevená konštrukcia ako aj opravené steny. Najbližšie sa bude realizovať

výmena lavičiek.

Mesto  už  vyčlenilo  peniaze  na  oplotenie  okolo  MŠ,  musí  sa  vybrať  firma,  ktorá  to  bude

realizovať. Do septembra by malo byť oplotenie hotové.

Ad 5/

Rozpočet MŠ nie je postačujúci, keďže ešte nie sú uhradené faktúry za teplo za 4,5 a 6 mesiac.

Mesto bude musieť dofinancovať.  MŠ sa snaží šetriť, v tomto roku napr. ešte neboli kupované čistiace

prostriedky. Ďalším problémom je nájsť dostatok financií na mzdy.

Ad 6/

RŠ prijala uznesenie zo zasadnutia:

Berie na vedomie:

–pripomienkovanie návrhu VZN  o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských

zariadení na území mesta Prešov, ktorým chce mesto pozastaviť dotácie na deti od 2 do 3 rokov.

Na záver sa pani Mgr. Magdaléna Michálková poďakovala prítomným členom za účasť na



zasadnutí RŠ a rozlúčila sa s členkou RŠ pani PhDr. Katarínou Robovou, ktorej dieťa už končí v

MŠ.

V Prešove dňa 06.06.2017

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

Mgr. Vladimíra Hodošiová

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

Mgr. Magdaléna Michálková


