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



Prezenčná listina zo zasadnutia zo dňa 18.6.2009


Zvolení a delegovaní členovia rady školy



18.6.2009

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



18.6.2009



1.
Miklášová Eva, Mgr.
Riaditeľka MŠ.

2.











Termín tohto zasadnutia bol oznámený členom rady školy e-mailovou poštou dňa 16.6.2009.












Zápis

	Zasadnutie RŠ dňa 18.6.2009 začalo o 16.15 hod.
	Riaditeľka MŠ p. Miklášová a predseda rady školy p. Pavlinský privítali všetkých prítomných. Pani riaditeľka vysvetlila neprítomnosť p.Tkáčika. Neprítomnosť p.Tkáčika bola ospravedlnená.
	Zasadnutie bolo uznesenia schopné, zúčastnili sa ho ôsmi členovia z deviatich. 
	Riaditeľka školy p. Miklášová predniesla prítomným členom RŠ info o osvedčení, ktoré dostanú žiaci „predškolského“ ročníka. 

V zmysle VZN – úhrada poplatkov v šk.zariadeniach – návrh na zvýšenie školného z 8,30 € na 10,00 €.
Riaditeľka MŠ oboznámila členov RŠ so školským vzdelávacím  programom v zmysle ISCED 0 platným pre šk.r. 2009/2010. Medzi hlavné zásady výchovnej činnosti ŠkVP patrí zdravý životný štýl, kvalifikovaná výučba cudzích jazykov, podpora ľudovej slovesnosti na pozadí poznávania regionálnej histórie.
	Členovia RŠ vyslovili nesúhlas nad potenciálne možným krátením už dosť napätého rozpočtu školy, ak relatívna úspora vzniká šetrením na netarifných zložkách platu.
	 Predseda RŠ informoval prítomných o zmenách v Štatúte RŠ spôsobených novým školským zákonom.
	Predseda RŠ predniesol prítomným Výročnú správu o činnosti RŠ za obdobie od 4/2048 do 4/2009. 
	Predseda RŠ a riaditeľka MŠ opätovne upozornili na potrebu výmeny okien, ktoré sú evidentne v havarijnom stave. Sú nefunkčné a z bezpečnostného hľadiska predstavujú riziko ohrozenia zdravia.
	Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 17.45 hod.


Uznesenie:

Rada školy vzala na vedomie informáciu o obsahu školského vzdelávacieho programu v zmysle ISCED 0 platným pre šk.r. 2009/2010.
Rada školy opätovne upozorňuje na havarijný stav budovy – okien, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre zdravie žiakov. 
Rada školy vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti RŠ za obdobie od 4/2008 do 4/2009.
Rada školy odporučila navýšenie školného na 10,00 € / mesačne / žiak.



Zapísal:	PaedDr. Ján Pavlinský
Kontrolovala:	Fesičová Magdaléna	

