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Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 
pri Materskej škole v Prešove na Budovateľskej ulici



Prezenčná listina zo zasadnutia zo dňa 18.01.2010


Zvolení a delegovaní členovia rady školy



18.01.2010

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



18.01.2010



1.
Miklášová Eva, Mgr.
Riaditeľka MŠ.

2.











Termín tohto zasadnutia bol oznámený členom rady školy e-mailovou poštou dňa 16.01.2010.




Program:
Otvorenie
	Rozpočet na rok 2009 – predbežná účtovná uzávierka
	Rozpočet na rok 2010 - prehodnotenie
	Kritéria prijatia do MŠ pre šk.r. 2010/2011
	Rôzne. Diskusia
Záver

Zápis

	Zasadnutie RŠ dňa 18.1.2010 začalo o 16.00 hod.
	Neúčasť p.Klimkovej a p.Tkáčika bola ospravedlnená.
	Riaditeľka školy predniesla Správu o čerpaní rozpočtových prostriedkov za rok 2009 a Návrh rozpočtu na rok 2010.
	Riaditeľka školy informovala o riešení problémov s priesakom spodnej vody do priestorov školskej kuchyne.
	Riaditeľka školy informovala o kritériach prijatia žiakov do MŠ.
	Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 17.00 hod.




Uznesenie:

Rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko so Správou o čerpaní rozpočtových prostriedkov MŠ za rok 2009.
Návrh rozpočtu na rok 2010 bol niekoľkokrát zriaďovateľom upravovaný smerom nadol. Jeho súčasná podoba nemá rozvojový charakter a jeho ďalšia úprava už nadobudne likvidačný charakter. Preto Rada školy pri MŠ Prešov Budovateľská ul. žiada zriaďovateľa, aby prehodnotil jeho prípadnú ďalšiu úpravu.
Rada školy vyjadrila spokojnosť s rozhodnutím zriaďovateľa o začatí konania na odstránenie havárijneho stavu izolácie spodnej vody (25538/2009 zo dňa 9.1.2010 – Ing.Vojtek – odbor strategického rozvoja).
Rada školy prerokovala kritéria pre prijatie žiakov do MŠ pre šk.r. 2010/2011 a vyjadrila súhlasné stanovisko so prioritami prijatia:
deti s odkladom PŠD
deti po dovŕšení piateho roku veku
deti, ktoré majú súrodencov v MŠ
deti, ktorým v šk.r. 2009/2010 bolo vydané rozhodnutie o neprijatí
do 5.triedy prednostne prijímať dvojročné deti  (cca 14 detí)




Zapísal:	PaedDr. Ján Pavlinský
Kontrolovala:	Fesičová Magdaléna	

















