
Zápisnica zo 4. zasadnutia Rodičovskej rady v šk.roku 2016/2017 

 

Miesto: Domček nápadov, MŠ Čsl.armády v Prešove 

Termín: 09.05.2017 o15:30 hod 

Prítomní: 13 členov RR z 21, p. Uličná (riaditeľka MŠ), vedúca školskej jedálne 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Stav financií RR 

3. Pitný reţim 

4. Vonkajšie detské ihrisko v areáli škôlky – modernizácia 

5. Príspevky Rodičovskej rady na najbliţšie obdobie 

6. Terén pred budovou MŠ 

7. Informácie o plánovaných akciách v MŠ  

8. Iné 

 

1. Otvorenie 

 

2. Stav financií RR 

Pokladníčka RR p. Pekelnická podala informáciu o stave financií RR k 01.05.2017. 

Zostatok na účte RR:  10 600,-€ 

Hotovosť v pokladni RR:  2 500,- € 

 

3. Pitný režim  

V rámci pitného reţimu pre deti sa pokračuje v kombinovanej ponuke menej sladeného čaju 

a čistej vody. Vedúca školskej jedálne informovala o stave financií určených na pitný reţim:  

Pouţilo sa:  22,14,-€ 

Zostatok:  93,42, -€ 

 

4. Vonkajšie detské ihrisko v areáli škôlky - modernizácia 

Rodičom bola na RR predloţená poţiadavka riaditeľky MŠ p. Uličnej na vytvorenie nového 

vonkajšieho ihriska pre 7. triedu. (Je to najnovšia trieda, v ktorej sa v posledných rokoch 

postupne zariaďoval interiér.V septembri 2016 pribudlo pre 7. triedu pieskovisko, je potrebné 

hraciu plochu v exteriéri doplniť aj o ďalšie hracie prvky).Zároveň p. Uličná RR poţiadala aj 

o príspevok na modernizáciu uţ existujúcich ihrísk v areáli škôlky (nové preliezky, šmýkačky, 

hojdačky). RR sa dohodla nasledovne: 

- bude zriadená 5 členná komisia z členov RR, ktorá sa bude zaoberať zabezpečením 

tejto poţiadavky (p. Baran, p. Prihodová, p. Vaňová, p. Mazarová, p. Balaníková) 



- komisia dá vypracovať ponuky (poznámka: oslovená bude aj firma, s ktorou MŠ 

spolupracovala pri zriadzovaní uţ existujúceho detského ihriska. P. Baran navrhol, ţe 

osloví aj miestne firmy) 

- kaţdý oslovený dodávateľ  musí byť certifikovaný 

- RR odsúhlasila príspevok na realizáciu tejto aktivity vo výške 5 000,- € 

- plánované ukončenie realizácie: júl alebo september 2017 

- termín na predloţenie cenových ponúk a stretnutie výberovej komisie: 22.05.2017, 

16:00 hod, Domček nápadov, MŠ, zodpovedná: p. Prihodová 

 

5. Príspevky Rodičovskej rady na najbližšie obdobie 

 
a) 07.06.2017 – Junijáles – diskotéka s ujom Ľubom pre deti MŠ v sprievode rodičov 

- vstup: 1,50,- €  - 1 dieťa: platí RR     

 
b) 22.06.2017 – Rozprávkové popoludnie – súťaţe pre deti v sprievode rodičov, akcia 

spojená s podávaním gulášu a pitného reţimu (vstupné 2,-€ - 1 rodič). Deti dostávajú 

balíčky. P. riaditeľka poţiadala RR, aby oslovila rodičov v triedach so ţiadosťou 

o dobrovoľný príspevok do balíčkov pre deti vo forme pochutín, drobností, reklamných 

predmetov.Pitný reţim zabezpečí:p. Mazárová – pivo, p. Pekelnická– kofola + čapovacie 

zariadenie. 

Rodičovská Rada prispeje čiastkou 150,- € na nákup surovín na guláš, kofoly, nealko  

piva, pohárov. Prípravu gulášu zabezpečuje vedúca školskej jedálne, RR preplatí 

náklady podľa vyúčtovania vedúcej ŠJ. 

Termín: 19.06.2017 – 21.06.2017, podľa dohody s vedením MŠ 

 
c) Príspevky na predškolákov 

RR chválila nasledovné príspevky pre triedy predškolákov (4. a 6. trieda) 

a) 100,- € do triedy (výlet, autobus) 

b) 3,- € 1 predškolák (darček) 

 

d) Poţiadavka 1. triedy 

Rodičom bola na RR predloţená poţiadavka učiteliek 1. triedy na financovanie notebooku 

pre ich triedu. Záver: neschválené 

 

6. Terén pred budovou MŠ 

1. Ţiadosť na MU Prešov o výrub starých stromov v areáli škôlky bola schválená. Čaká sa na 

realizáciu zo strany mesta Prešov. 

2. RR rada schválila peniaze na zakúpenie pieskupre všetky pieskoviská. 

 

7. Informácie o plánovanýchakciách v MŠ 

Riaditeľka MŠ informovala RR o plánovaných akciách v MŠ pre najbliţšie obdobie: 

 23.05.2017- Tancuj, tancuj, vykrúcaj – tanečná prezentácia tried MŠ 



 25.05.2017 - v spolupráci s ABC Prešov – Jazda zručnosti – cyklistická súťaţ 

 31.05.2017 – Kriedová rozprávka  - „Prešov -  moje rodné mesto“  

 07.06.2017 – Junijáles – diskotéka s ujom Ľubomna školskom dvore s rodičmi 

 09.06.2017 – Noc škriatkov – 6. trieda 

 22.06.2017 – Rozprávkové popoludnie – súťaţe pre deti v sprievode rodičov, akcia 

spojená s podávaním gulášu a pitného reţimu za poplatok (vstupné 2,-€ na dospelú 

osobu), deti dostávajú balíčky 

 

8. Iné 

a) P. Domenová navrhla zabezpečiť fotenie detí v jednotlivých triedach. Návrh bol 

schválený. Zodpovedná: p. riaditeľka Uličná, máj/jún 2017 

b) P. Prihodová informovala RR o úspešnom projekte 6. triedy s názvom „Skrášli svoje 

okolie“ (Projekt v spolupráci s organizáciami Donor, Spravbyt, Večerník, Prešovské 

noviny). Vďaka tomuto projektu sa 2. triede podarilo získať 280,- € na realizáciu 

„Pocitového chodníka“  (výsadba kvetov) v areáli škôlky. P. Prihodová navrhla spojiť 

termín propagácie výsledku projektu s akciou organizovanou MŠ - Rozprávkové 

popoludnie- 22.06.2017. Návrh schválený. 

 

 

V Prešove  10.05. 2017      Michaela Šimkovičová 

 


