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



Prezenčná listina zo zasadnutia zo dňa 21.4.2008


Zvolení a delegovaní členovia rady školy



21.4.2008

Člen rady školy

1.
Benko Miroslav, PaedDr.
Poslanec mestského zastupiteľ.

2.
Fesičová Magdaléna
Pedagogický zamestnanec

3.
Gmitrová Vlasta, PaedDr.
Delegovaný za MPC v Prešove

4.
Jaščurová Jana
Pedagogický zamestnanec

5.
Klimková Monika
Rodič

6.
Nemcová Janka, Ing.
Rodič

7.
Pavlinský Ján, PaedDr.
Rodič

8.
Štefančíková Johana
Nepedagogický zamestnanec

9.
Tkačík Viktor, Ing.arch.
Poslanec mestského zastupiteľ.























Prizvaní



21.4.2008



1.
Miklášová Eva, Mgr.
Riaditeľka MŠ.

2.











Termín tohto zasadnutia bol dohodnutý na zasadnutí RŠ dňa 31.3.2008.
Členovia rady školy boli na zasadnutie pozvaní e-mailovou poštou. 
Pozvánky tvoria prílohu tejto zápisnice.



Program zasadnutia:
	Otvorenie zasadnutia

Prerokovanie Návrhu koncepcie rozvoja Materskej školy na Budovateľskej ulici v Prešove, ktorý predkladá riaditeľka MŠ Mgr. Miklášová
Vyjadrenie stanoviska rady školy k predmetnému návrhu
	Rôzne
Ukončenie zasadnutia


Zápis

	Zasadnutie RŠ dňa 21.4.2008 začalo o 16.15 hod.
	Predseda rady školy p. Pavlinský a riaditeľka MŠ p. Miklášová prívítali všetkých prítomných. Pani riaditeľka vysvetlila neprítomnosť p. Gmirovej a p. Nemcovej, ktoré sa ospravedlnili z dôvodu lekárskeho ošetrenia (p. Nemcová neskôr po polhodine došla a zúčastnila sa zasadnutia), p.Pavlinský  vysvetlil neprítomnosť p. Tkáčika, ktorý v tom čase mal poslanecké povinnosti  v MZ a p. Benko sa hneď na začiatku ospravedlnil, že sa  nemôže zúčastniť zasadnutia z dôvodu pracovného zaneprázdnenia a že p.riaditeľka mu po predchádzajúcom rozhovore objasnila danú problematiku.

Neprítomnosť p.Tkáčika, p. Gmitrovej a p.Benka bola ospravedlnená.
	Zasadnutie bolo právoplatné a uznesenia schopné, zúčasnili sa ho šiesti členovia z deviatich.
	Riaditeľka školy p. Miklášová predniesla prítomným členom RŠ Návrh koncepcie rozvoja MŠ Budovateľská 8, Prešov, vysvetlila silné a slabé stránky organizácie, príležitosti a ohrozenia  vzdelávacej organizácie, ktorá onedlho oslauje 50. výročie. Predseda RŠ vyzval prítomných aby sa vyjadrilil ku koncepcii. Voči predloženej koncepcii neboli vznesené žiadne pripomienky. Predmetná koncepcia bola aklamaciou schválená. Predseda rady školy za všetkých prítomných vyjadril podporu riaditeľke školy a jej predloženej koncepcii.
	Riaditeľka školy prítomných oznámila s havarijným stavom budovy a so spôsobom riešenia daného stavu. Ako prílohu k zápisnici priložila kópie dokladov korešpondencie medzi MŠ Budovateľská a Mestom Prešov – Stavebým úradom.
	Diskusia sa niesla vo všeobecnej rovine zrealňovania námetov z koncepcie rozvoja materskej školy a z možností a ohrození, ktoré spôsobuje havarijny stav budovy.
Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 17.35 hod.

Uznesenie:
Rada školy na svojom druhom funkčnom zasadnutí dňa 21.4.2008 si vypočula Návrh koncepcie rozvoja MŠ Budovateľská 8, Prešov predložený riaditeľkou školy Mgr. Evou Miklášovou, prejednala ho a schválila. Predmetný návrh koncepcie tvorí prílohu tejto zápisnice.



Zapísal:	PaedDr. Ján Pavlinský
Kontrolovala:	Fesičová Magdaléna	

