
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri MŠ Jurkovičová 17, Prešov 

konanej dňa 22.3.2018. 

Program: 

1/ Otvorenie, privítanie a kontrola uznesenia

2/  Prerokovanie školského poriadku

3/  Informácie a vyjadrenia riaditeľky školy k výsledkom inšpekcie

4/  Vyjadrenia, názory a návrhy členov RŠ

5/ Uznesenie, záver 

Ad 1/

Predsedníčka  RŠ  Mgr.  Magdaléna  Michálková  privítala  členov  RŠ,  pani  riaditeľku

Tatianu  Darákovú a pani  zástupkyňu  Danku Veselovskú.  Skontrolovalo  sa plnenie  uznesenia  z

posledného zasadnutia RŠ, ktoré sa týkalo schválenia zmien v štatúte RŠ, schválenia plánu práce

RŠ a úpravy chodníkov.

Ad 2/

Pani  riaditeľka  oboznámila  členov  RŠ  s  úpravami  školského  poriadku,  z  dôvodu

opakovania sa niektorých  častí aj v iných dokumentoch. 

• Informovala  o  podmienkach  prijatia  a  dochádzky  dieťaťa  –  bolo  to  konzultované  s

Ministerstvom školstva – jedná sa o to, že ak je dieťa prijaté do MŠ ako zdravé, a následne sa

preukáže, že dieťa má zdravotný problém, ktorý bol zatajený a neriešený v prospech dieťaťa, tak je

možné  s  dieťaťom   predčasne  ukončiť  predprimárne  vzdelávanie.  Školský  zákon  uvádza,  že

takýmto konaním sa rodič dopúšťa priestupku voči svojmu dieťaťu. 

• Ďalšou  informáciou  bola  organizácia  pri  odpočinku  –  týka  sa  toho,  že  deti  nemusia  spať,

odpočívajú.  Minimálny čas odpočinku je 30 minút.

• Posledná časť bola doložená v zmysle odporúčaní školskej inšpekcie – išlo o upravený denný

režim.

Pani riaditeľka sa vyjadrila aj ku školskému vzdelávaciemu programu, z ktorého boli

vyňaté nočné služby MŠ, ktoré sa doteraz nikdy nevyužívali, a pani riaditeľka má za to, že MŠ je

denný poskytovateľ služieb, nie týždenný, takže toto vyňatie  je opodstatnené. 



Ad 3/

S výsledkami inšpekcie je pani riaditeľka veľmi spokojná. Výsledkom je dobrá a veľmi

dobrá  úroveň MŠ, pričom boli hodnotené rôzne aspekty. Výborne bola hodnotená pracovná klíma v

MŠ. 

V MŠ sa robila aj kontrola z hygieny, ktorá sa zaujímala hlavne o ranný filter zdravých

a chorých detí, ktorá sa zabezpečuje lístkami od lekára  o bezinfekčnosti dieťaťa – táto kontrola

dopadla dobre. 

Ad 4/

V MŠ sa postupne realizuje úprava šatní – súčasťou je aj výmena podláh. 

Nutná je oprava sprchovacích kútov, a to tak, aby pani učiteľky nemuseli dvíhať deti (sú

vyvýšené),  keďže je  zákonom určené  koľko kg môžu ženy dvíhať,  aby nedošlo k pracovnému

úrazu. 

Úprava chodníkov sa bude realizovať postupne, podľa finančných možností MŠ.

Problémom  je  oplotenie,  ktoré  je  kvalitatívne  nevyhovujúce  a  potrebuje  neustále

opravy. 

Ad 5/

RŠ prijala uznesenie zo zasadnutia: 

Berie na vedomie: 

• prerokovanie školského poriadku

• zmeny v školskom vzdelávacom programe

• informácie o výsledkoch inšpekcie

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

podnety a účasť na zasadnutí RŠ.

V Prešove dňa 22.3.2018

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

Mgr. Vladimíra Hodošiová

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

Mgr. Magdaléna Michálková


