

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



Prezenčná listina zo zasadnutia zo dňa 21.03.2012


Zvolení a delegovaní členovia rady školy



21.03.2012

Člen rady školy

1.
Benko Miroslav, PaedDr.
Poslanec mestského zastupiteľ.

2.
Fesičová Magdaléna
Pedagogický zamestnanec

3.
Jaščurová Jana
Pedagogický zamestnanec

4.
Kravčáková Ľudmila, Mgr.
Delegovaný zástupca MsÚ

5.
Pavlinský Ján, PaedDr.
Rodič

6.
Šipošová Milena
Rodič

7.
Štefančíková Johana
Nepedagogický zamestnanec

8.
Tkačík Viktor, Ing.arch.
Poslanec mestského zastupiteľ.

9.
Tureková Nicoleta
Rodič























Prizvaní



21.03.2012



1.
Miklášová Eva, Mgr.
Riaditeľka MŠ.

2.











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

Neprítomní:
p.Tureková a p.Tkáčik (ospravedlnili sa e-mailovou poštou)
p.Štefančíková (PN)









Program:
Otvorenie
	Info o výsledkoch prijímacieho konania pre šk.r. 2012/2013.
	Voľby RŠ
	Správa o činnosti rady školy
	Rôzne. 
	Diskusia
Záver


Zápis

	Zasadnutie RŠ dňa 21.3.2012 začalo o 16.00 hod.
	Počet prítomných 6, neprítomní 3. Zasadnutie je uznášania schopné.
	Pani riaditeľka informovala o výsledkoch prijímacieho konania pre šk.r. 2012/2013. Rada školy konštatovala, že do budúcnosti (opakovane po minulé roky) ak by sa vytvorili nové priestory (rekonštrukcia „domčeka“, prípadne podkrovia hlavnej budovy), bolo by vhodné rozšíriť prevádzku MŠ o minimálne dve triedy. Údaje sú z počtu neprijatých detí z dôvodu prekročenej kapacity MŠ.
	Pani riaditeľka informovala radu školy o priebehu volieb novej rady školy. K dnešnému dňu boli voľby ukončené a boli riadne zvolení všetci volení členovia rady školy.  
	Predseda RŠ prečítal hodnotiacu správu o činnosti RŠ za obdobie apríl 2011 - marec 2012.
	Rôzne – Riaditeľka MŠ informovala členov RŠ a súčasne aj zástupcu zriaďovateľa, že výlučne z organizačných dôvodov – zaneprázdnenia delegovaných členov budúcej RŠ (p.Benko a p.Kravčáková) nie je možné zvolať ustanovujúcu radu školy do 31.3.2012, kedy končí mandát pôvodnej RŠ.
	Diskusia – bez


Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 16.45 hod.



Uznesenie:
Rada školy vzala na vedomie správu o činnosti Rady školy za obdobie od apríla 2011 do marca 2012.
	Rada školy vzala na vedomie správu p.riaditeľke o úspešnom priebehu volieb volených zástupcov RŠ pre funkčné obdobie 2012 – 2016.
	Rada školy v terajšom zložení na základe skončenia jej mandátu ukončí svoju činnosť dňom podpísania zápisnice o konštituovaní novej rady školy, najneskôr však k 20.4.2012. S týmto riešením danej situácie súhlasili všetci prítomní členovia rady školy včítane prítomných delegovaných zástupcov RŠ, ktorých mandát prechádza aj do novej rady školy. 
	Rada školy vzala na vedomie správu o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania pre šk.r. 2012 – 2013 a žiada zriaďovateľa, aby zvážil potrebu rozšírenia kapacíty aj na úkor investičnej výstavby. Súčasne opätovne upozorňuje na nutnosť opravy fasády školy z bezpečnostných dôvodov skôr ako dôjde k poraneniu žiakov,  zamestnancov, alebo iných osôb.



Zapísal:	PaedDr. Ján Pavlinský
Kontrolovala:	Fesičová Magdaléna	



