Zápisnica zo zasadnutia Rady školy
pri Materskej škole v Prešove na Budovateľskej ulici
Prezenčná listina zo zasadnutia zo dňa 2.4.2009
Zvolení a delegovaní členovia rady školy
2.4.2009
Člen rady školy
1.

Benko Miroslav, PaedDr.

Poslanec mestského zastupiteľ.

2.

Džugan Radoslav, Mgr.

Delegovaný zástupca MsÚ

3.

Fesičová Magdaléna

Pedagogický zamestnanec

4.

Jaščurová Jana

Pedagogický zamestnanec

5.

Klimková Monika

Rodič

6.

Šipošová

Rodič

7.

Pavlinský Ján, PaedDr.

Rodič

8.

Štefančíková Johana

Nepedagogický zamestnanec

9.

Tkačík Viktor, Ing.arch.

Poslanec mestského zastupiteľ.

Prizvaní
2.4.2009
1.

Miklášová Eva, Mgr.

Riaditeľka MŠ.

2.

Termín tohto zasadnutia bol oznámený členom rady školy e-mailovou poštou dňa 26.3.2009.
Pozvánky tvoria prílohu tejto zápisnice.
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Zápis
1. Zasadnutie RŠ dňa 2.4.2009 začalo o 16.30 hod.
2. Predseda rady školy p. Pavlinský a riaditeľka MŠ p. Miklášová privítali všetkých prítomných. Pani
riaditeľka vysvetlila neprítomnosť p. Štefančíkovej zo zdravotných dôvodov a p. Tkáčik ospravedlnil
svoju neúčasť pracovným zaneprázdnením. Neprítomnosť p.Tkáčika, p. Štefančíkovej bola
ospravedlnená.
3. Zasadnutie bolo uznesenia schopné, zúčastnili sa ho siedmi členovia z deviatich.
4. Predseda RŠ poďakoval v mene členov RŠ pani riaditeľke za obetavú prácu na poste riaditeľky školy.
5. Riaditeľka školy p. Miklášová predniesla prítomným členom RŠ Návrh rozpočtu na rok 2009 –
upravovaný a dôvody krátenia rozpočtu zo strany zriaďovateľa. Zároveň informovala prítomných
o úpravách v interiéry budovy. Triedy boli vybavené novým nábytkom. Realizoval sa výrub topoľov
v priestoroch školskej záhrady. Pripravujú sa plány na realizáciu revitalizácie školského ihriska
a zabezpečenia nového piesku pre detské pieskoviská. Upozornila na potrebu terénnych úprav.
6. Pani riaditeľka opätovne upozornila na potrebu výmeny okien, ktoré sú evidentne v havarijnom stave.
Sú nefunkčné a z bezpečnostného hľadiska predstavujú riziko.
7. Členovia RŠ diskutovali o spôsoboch ďalšieho doplnkového financovania a dofinancovania
rozvojových projektov a vypracovania projektovej dokumentácie pre ďalšie aktivity vrátane
financovania z 2% daní.
8. Riaditeľka školy oboznámila členov RŠ s prípravou, priebehom a výsledkami prijímacieho konania pre
šk.r. 2009/2010.
9. Predseda RŠ informoval prítomných členov RŠ o aktivitách RŠ a navrhol, aby správa o činnosti RŠ za
obdobie od apríla 2008 do apríla 2009 bola prerokovaná až na júnovom zasadnutí RŠ, s čím prítomní
členovia RŠ súhlasili.
10.
Diskusia sa niesla vo všeobecnej rovine zreálňovania námetov z koncepcie rozvoja materskej
školy a z možností a ohrození, ktoré spôsobuje havarijný stav budovy.
11.
Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 17.20 hod.
Uznesenie:
Rada školy bola informovaná o Návrhu rozpočtu na rok 2009.
Rada školy opätovne upozorňuje na havarijný stav budovy – okien, ktoré predstavujú
bezpečnostné riziko pre žiakov.
Správa o činnosti RŠ bude prerokovaná na júnovom zasadnutí.
Zapísal:
PaedDr. Ján Pavlinský
Kontrolovala: Fesičová Magdaléna
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