
Zápisnica z 1. zasadnutia Rodičovskej rady v šk.roku 2016/2017 

 

Miesto: Domček nápadov, MŠ Čsl.armády v Prešove 

Termín: 27.09.2016 o15:30 hod 

Prítomní: 14 členov RR z 21 

  p. Uličná (riaditeľka MŠ), p. Raticová (vedúca šk. jedálne) 

  bývalé členky výkonného výboru Rodičovskej rady (RR) p. Segľová 

(predsedníčka) a p. Čechová (pokladníčka) 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o činnosti RR a povinnostiach a právach výkonného výboru RR 

3. Voľba výkonného výboru RR 

4. Finančné príspevky v  šk. roku 2016/17 

5. Informácie o aktuálnych udalostiach v MŠ 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

Z dôvodu výmeny členov výkonného výboru RR zasadnutie rodičovskej rady otvorila 

riaditeľka MŠ p. Uličná. Predstavila vedúcu školskej jedálne a bývalých členov výboru RR. 

Zároveň oboznámila prítomných s obsahom stretnutia. 

 

2. Informácia o činnosti RR a povinnostiach a právach výkonného výboru RR 

Bývalá predsedníčka RR p. Segľová a pokladníčka p. Čechová oboznámili prítomných 

s činnosťou RR za predošlé obdobia. Stručne zhrnuli práva a povinnosti RR. Podrobnejšiesa 

vyjadrili k náplni práce predsedu a pokladníka RR. Zároveň informovali o aktuálnom stave 

financií, s ktorým RR disponuje.  

Zostatok peňazí k  27.09.2016:    bankový účet: 10 619,- €,  hotovosť: 381,- €. 

 

3. Voľba členov výkonného výboru RR 

Výkonný výbor pre šk. rok 2016/2017 bol zvolený na zasadnutí RR nasledovne: 

predsedníčka - p. Balaníková - 3. a 4. trieda 

pokladníčka - p. Pekelnická - 4. trieda 

zapisovateľka - p. Šimkovičová - 7. trieda 

 

4. Finančné príspevky v šk. roku 2016/17 

RR schválila pre uvedený školský rok tieto dva príspevky rodičov pre materskú školu: 

 

 



 8,-€ príspevok na ZRPŠ 

(jednorazový ročný príspevok za 1. dieťa, 4 € za 2. dieťa, teda spolu 12 € za 2 deti) 

(použitie peňazí: koncoročné výlety - autobus predškoláci 100 € trieda, mikulášsky 

balíček 3 € dieťa, deň detí MDD- diskotéka 1 € dieťa, darček pre predškolákov 3 € 

dieťa, odmeny víťazom súťaží...) 

 

 30,- € darovací príspevok materskej škole  

(jednorazový ročný príspevok, prípadne 2 x 15,- €  za polrok) 

Príspevok je darovaný Rade rodičov pri MŠ,peniaze z darovacieho príspevku budú 

rozdelené do jednotlivých tried po 80,- € polročne (t.j 160 € ročne do každej triedy) na 

nákup potrebných vecí. Zvyšok sumy sa podľa potrieb odsúhlasí na zasadnutí Rady 

rodičov a použije na - pitný režim pre deti, vybavenie školskej jedálne, opravu 

pieskovísk, piesok do pieskovísk, preliezky na šk.dvor,  pracie prášky, laky a farby, 

prípadné opravy) 

 

Úloha pre pokladníkov v jednotlivých triedach – peniaze je potrebné odovzdať do 

11.11.2016 spolu zo zoznamom a podpismi od rodičovpokladníčke RR p. Pekelnickej. 

 

5. Informácie o aktuálnych udalostiach v MŠ 

Dokončená nová výstavba pieskoviska pre 7. triedu, ostatné pieskoviská opravené 

a vybetónované.  Objednané nové postele a stoličky do 7. triedy z rozpočtu školy, taktiež 

nové učebné pomôcky do všetkých tried – hračky pod stromček. 

 

6. Rôzne 

 Návrh na tvorbu rozpočtu z príspevku ZRPŠ: (Mikuláš 3,-€, darček predškolák 3,-  €, 

výlet predškoláci 100,- €, MDD 1,- €)    SCHVÁLENĚ 

 Otázka rodiča na vedúcu jedálne, či sa v príprave jedál používajú polotovary a 

mäsové výrobky?        Odpoveď: NIE 

 Mikuláš a predvianočné vystúpenie:   samostatne v jednotlivých triedach 

 Jesenné upratovanie:   termín určí pre každú triedu zvlášť jeho predseda 

 Úlohy na ďalšie zasadnutie RR: (Voľba členov inventarizačnej komisie na šk. rok 

2016/17, Pitný režim, Štatút Rodičovského združenia) 

 

7. Záver 

Ďalšie zasadnutie RR je naplánované na 15.11.2016 o 15.30 v Domčeku nápadov. 

 

V Prešove 27.9. 2016       Michaela Šimkovičová 

 

 


