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



Prezenčná listina zo zasadnutia zo dňa 14.10.2009


Zvolení a delegovaní členovia rady školy



14.10.2009

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



14.10.2009



1.
Miklášová Eva, Mgr.
Riaditeľka MŠ.

2.











Termín tohto zasadnutia bol oznámený členom rady školy e-mailovou poštou dňa 8.10.2009.



Program:
Otvorenie
	Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk.r. 2008-2009
Info o organizácii šk.r. (počet detí, zamestnancov...)
Návrh rozpočtu na rok 2010
Rôzne
Diskusia
Záver

Zápis

	Zasadnutie RŠ dňa 14.10.2009 začalo o 16.00 hod.

Riaditeľka školy predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk.r. 2008-2009, Info o organizácii šk.r. 2009-2010 (počet detí, zamestnancov...) a Návrh rozpočtu na rok 2010. Členovia rady školy vyjadrlili súhlas s obsahom týchto správ.
	Riaditeľka školy informovala o problémoch s priesakom spodnej vody do priestorov školskej kuchyne.
	Riaditeľka školy informovala o prácach, ktoré boli vykonané pri údržbe budovy školy a areálu školy.
	Zasadnutie rady školy bolo ukončené o 17.00 hod.



Uznesenie:

Rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za šk.r. 2008-2009, Informáciou o organizácii šk.r. 2009-2010 (počet detí, zamestnancov...) a Návrhu rozpočtu na rok 2010
Rada školy upozorňuje zriaďovateľa na priesak povrchovej vody do priestorov školskej kuchyne a jej skladových priestorov, čo sa prejavuje výrazným zamokrením stien s vysokou pravdepodobnosťou násladného výskytu pliesne v týchto priestoroch v sychravom počasí. Rada školy odporúča riešiť tento stav ako havarijny a zabezpečiť drenáž obvodového muriva v dotknutých miestach.
Rada školy vyjadrila spokojnosť nad výmenou okien v niektorých miestnostiach a odporúča pokračovať v celkovej výmene pôvodných nefunkčných okien za nové plastové.





Zapísal:	PaedDr. Ján Pavlinský
Kontrolovala:	Fesičová Magdaléna	

