
Zápis zo stretnutia Rady rodičov zo dňa 9.3.2022 

 

Miesto: MŠ Bernolákova 19 

08001 Prešov 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

Dátum:  9.3.2022 

 

Program: 

1. Privítanie 

2. 2%   

3. Aktivity MŠ s finančnou podporou Rodičovského združenia na 2.polrok školského 

roka 2021/2022 

4. Rôzne, diskusia 

5. Záver 

 

 

1) Privítanie 

Predsedníčka RR otvorila stretnutie RR a oboznámila všetkých zúčastnených s programom 

schôdze. Bola vykonaná prezencia účastníkov. 

Rada Rodičov sa zoznámila s novou pani riaditeľkou a postupne s ňou preberala celý obsah 

stretnutia. 

 

2) 2% 

Prostriedky vyzbierané z 2% z dane, u ktorých nie je možné zistiť odosielateľa, môže RR 

minúť na nákup hračiek, na výchovno-vzdelávacie aktivity, športové aktivity, nákup kníh 

a pod. Aby sa predišlo tomu, že nepoznáme adresáta- t.j. triedu, kam majú isť peniaze z 2%, 

majú pani učiteľky za úlohu, označiť obálku s potvrdením o dvoch percentách triedou, 

v ktorej je odovzdaná. Mamička pracujúca na daňovom úrade nakoniec odnesie vyzbierané 

obálky na úrad. Každý rok sú k dispozícii na vyplnenie nové tlačivá. 

Za hlasovalo: 8 členov 

Proti: 0 členov 



 

 

3) Aktivity MŠ s finančnou podporou Rodičovského združenia na 2. 

polrok školského roka 2021/2022 

 Korčuľovanie pre predškolákov sa uskutoční v termínoch:  

15. a 16.3. 

22. a 23.3. 

29. a 30.3. 

  5. a 6.4. 

 

 Dňa 17.3. navštívi našu škôlku divadlo Portál a predstaví sa s novou detektívnou 

rozprávkou Čáry Máry alebo Záhada strateného prútika. 2 EUR na dieťa.  

Za hlasovalo: 8 členov 

Proti: 0 členov 

 

 V termíne 7.4. prebehne v našej MŠ Jarné fotenie (skúšame nové fotenie). Budeme 

mať aj tablo. 

 Mesiac apríl bude v znamení návštevy Planetária pre deti predškolského veku. Presný 

termín zisťujeme. 

 V mesiaci máj máme naplánovanú návštevu Ekoparku Prešov Holá Hora 

s environmentálnymi aktivitami pre deti. Akcia sa bude týkať všetkých detí z našej 

MŠ. Momentálne je z technických príčin Ekopark zatvorený. 

 Projekt Bosonohá olympiáda je naplánovaný v týždni 30.5. – 3.6.2022. 

 Projekt Malý záhradkár - čakáme, či bude schválený grant od VSE. 

 Oslava MDD bude spojená s karnevalom. 

 

 

 Dňa 14.6. v čase od 9.30 hod. bude na školskom dvore prebiehať tanečné dopoludnie, 

ktorým nás bude sprevádzať Ujo Ľubo so svojim diskotékovým programom (250 

EUR). 

Za hlasovalo: 8 členov 

Proti: 0 členov 

 Veselé Popoludnie by sme chceli zrealizovať v 25.týždni. Predbežný termín je 23.6., 



o program by sa postarala šermiarska skupina Cohors Prešov (250 EUR) . Program 

bude prispôsobený deťom. Súčasťou Popoludnia bude aj občerstvenie. 

Za hlasovalo: 8 členov 

Proti: 0 členov 

 

 Ako každý rok, aj tento sa bude konať odovzdávanie osvedčení o získaní 

predprimárneho vzdelávania predškolákom.  

 

4) Rôzne, diskusia 

 Je dôležité, aby bolo školné zaplatené presne, a to do 5. v mesiaci. 

 Pani riaditeľka nám oznámila, že sa začína služba. Oznam je už k dispozícii na stránke 

MŠ. 

 Taktiež nám oznámila, že podala na mesto žiadosť na obnovu pieskovísk. 

 Do 27.4. by sme sa mali dozvedieť, či MŠ dostala grant od VSE na projekt Malý 

záhradkár. 

 Zo strany učiteliek prišla požiadavka na plot so sieťou, ale zatiaľ sa nebude realizovať. 

 Na stretnutie Rady Rodičov bol pozvaný aj pán z firmy Zábavné učenie 

a odprezentoval výrobky a hračky, ktoré sa u nich dajú zakúpiť. Napríklad ako kupujú 

hračky pani učiteľky na Vianoce.  

 Z predškolských peňazí sa zaplatia: - húsenice motýľov 

- korčuľovanie predškolákov  

- autobusová preprava do planetária 

- darčeky pre predškolákov 

Za hlasovalo: 8 členov 

Proti: 0 členov 

 

Materská škola mala tieto požiadavky na Radu Rodičov ohľadom exteriéru MŠ: 

 

 Je potrebné zakúpiť 1 slnečník na malý dvor. 

 Zakúpenie záhradných domčekov na hranie. Plastové domčeky, ktoré sú na 

jednotlivých dvoroch sú zlomené, alebo čiastočne poškodené. Silný vietor 

domčeky vyvracia, aj keď sú pripevnené reťazami. Ideálne by boli drevené 

domčeky. 



 Pružinové hojdačky na malý dvor, pre najmenšie deti. 

 1 prenosný basketbalový kôš na kolieskach. 

 Je potrebné opraviť pieskoviská. Vrchné dosky aj múrik sa rozpadávajú. 

Potrebné je doplniť aj nový piesok na všetkých dvoroch. 

 Zabezpečenie plota záchytnou sieťou, lebo deti neustále prekopávajú lopty cez 

plot. 

 Veľmi zaujímavým a dobrým nápadom sú aj senzomotorické chodníky na 

jednotlivých dvoroch. 

 Postupné odstránenie farebných hrázd a ich nahradenie preliezkami. 

 Dokúpenie stabilných kolobežiek. 4ks máme, je potrebné dokúpiť ich tak, aby 

boli dostupné pre viac tried na šk. dvore. 

 

Pani riaditeľka pripraví zoznam položiek, ktoré by mohla zakúpiť rada rodičovv najbližšom 

období. V prípade vecí, ktoré už majú a sú spokojné, tak by sa dokúpili rovnaké, prípadne 

nových položiek, nájdu tip, ktorý by najviac vyhovoval. 

Rada rodičov súhlasí s postupom, že nákup položiek podľa zoznamu 

odsúhlasí/neodsúhlasí/upraví rozsah samostatným rozhodnutím formou emailu, nakoľko 

aktuálne nepoznáme presnú sumu. 

Za hlasovalo: 8 členov 

Proti: 0 členov 

 

Predbežný termín ďalšieho stretnutia RR je máj- jún, kvôli podrobnejšiemu naplánovaniu 

Veselého popoludnia.  

 

5) Záver  

Záverom predsedníčka RR konštatovala, že program bol vyčerpaný, poďakovala za účasť 

a stretnutie Rady rodičov ukončila. 

 

 

V Prešove       Dňa 9.3.2022 

 

JUDr. Lucia Poľaková     Mgr. Jana Stašiková  

    Predseda RR        Zapisovateľ 


