Materská škola Budapeštianska 1
040 13 Košice

DŇA 13.2.2017 zasadala Rada školy pri MŠ Budapeštianska 1

Podklady Rade školy
na písomné
vyjadrenie v zmysle
zákona

Spracovala: Mgr. Iveta Strukanová

* Po ukončení zasadnutia Rady školy žiadame do termínu 20.2. 2017 odovzdať všetky tieto
predložené doklady ako aj písomné vyjadrenie Rady školy
Prevzala: Cmorová Eva
Odovzdala: Mgr. Iveta Strukanová
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RADA ŠKOLY pri MŠ Budapeštianska 1
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Vybavuje/linka

Košice

/2017

055/6360977

2017

Vec: Predloženie podkladov

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Riaditeľstvo MŠ Budapeštianska 1 Vám týmto predkladá na vyjadrenie:
Návrh na počty prijímaných detí
Podmienky prijímania detí
Návrh rozpočtu na príslušný kalendárny rok
Návrh na vykonanie podnikateľskej činnosti školy
Správu o výsledkoch hospodárenia školy
Informáciu o materiálnom technickom zabezpečení školy

1. a/ Návrhy na počty prijímaných detí na školský rok 2017/2018 sú nasledovné:
Počet tried 5
Zo zákona 245/2008
Možnosť prijatia k 1.9.2017
I. trieda 3 – 6 roč.
21 detí
2
II. trieda 4 – 5 roč.
21 detí
2
III. trieda 3 – 4 roč.
20 detí
2
IV. trieda 3 - 6
20 detí
1
VII. trieda do 3rokov
15 detí
15
Komentár:
- Môžeme prijať 22 detí nakoľko odchádzajú deti do ZŠ
- V zmysle RÚVZ máme schválenú kapacitu 25 detí na jednej triede, v zmysle
zvýšeného záujmu rodičovskej verejnosti prichádza do úvahy aj táto možnosť
- Podľa zápisu detí, ktorý bude v čase od 2.5.2017 do 4.5.2017
2. b/ Zápis detí bude prebiehať v zmysle predložených podkladov, ktorý bol predložený
písomne cez podateľňu MMK, oddelenie školstva ako aj hlásené e – mailom viď. príloha č. 1
– Usmernenie zriaďovateľa
Riaditeľka školy spracovala v zmysle zákona 245/2008 podmienky prijatia, ktoré sú
zverejnené na webovom sídle školy ako aj predkladáme v prílohe č. 2.
Tieto boli prerokované aj na pedagogickej rade.
3. c/ Predkladáme Vám návrh rozpočtu na rok 2017 -2018, ktorý bol spracovaný a vychádzal
z roku 2016 – bol odovzdaný na MMK – konkrétny rozpočet bude prejednávaný na rok 2017
v zmysle pokynov MMK, kde MŠ spracuje podrobnú analýzu osobných nákladov
zamestnancov – výplaty, odvodu a pod. /kópia/
- a taktiež médiá a zazmluvnené dodávateľské subjekty viď príloha č. 3
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4. d/ Podnikateľská aktivita školy sa odzrkadľuje taktiež v rozpočte školy, kde škola má
povinnosť vypracovať krátkodobé – dlhodobé nájmy nebytových priestorov s kontrolnými
listami a výpočtami.
- škola mala do 31.12.2016 krátkodobé prenájmy /od 1.1.2017 od 1.1.2017 škola nemôže
uzatvoriť žiaden na krátkodobý nájom pre komerčné účely z žiadnou inštitúciou vzhľadom
k vychádzajúc zo zákona číslo 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
Nostalgia foto: 24,00 Eur
Mobilné planetárium 6,00
Sférické kino 6,00
Všetky tieto krátkodobé a dlhodobé prenájmy a zmluvy sú zaslané na MMK ako aj sú
zverejnené na web. Sídle Školy ako aj na portály E-gov zmluvy.
5. e/ Predkladáme Vám správu o hospodárení školy viď. Príloha č. 4, všetky ekonomické
ukazovatele, škola ukončila rozpočtový rok 2016 bez záväzkov, všetky položky rozpočtu,
médií a faktúry boli uhradené.
- na webovom sídle školy sú zverejnené analýza VVČ – v sekcii hospodárenie školy sú
podklady zverejnené platieb sponzorského od rodičov ako aj štátna dotácia za 5-6 roč. deti.
Táto dotácia je účelovo viazaná ako aj sponzorské od rodičov.
6. f/ Materská škola vykonala v roku 2016 verejné obstarávania a rámcové dohody na
komodity od 1 – 12/2016
Rámcové zmluvy sú zverejnené a zároveň boli predložené na právne oddelenie MMK, na
pripomienkovanie. Z MMK boli vrátené vykonanou kontrolou – bez pripomienky.
7. Predložené žiadosti na MMK na akceptačné listy na opravu požiadaviek 2017 – opravy
MŠ, ŠJ, kapitálové výdaje ŠJ
8. MŠ prieskumom trhu vykoná opravu - možnú údržbu – balkónov – proti vtáctvu. Počas
jarných prázdnin bude vykonaná oprava.
9. Škola zabezpečí ročnú kontrolu ihrísk – interiér, exteriér- firmou s certifikátom.
Svojim podpisom preukázateľne potvrdzujem, že som bol oboznámený riaditeľkou školy
Mgr. Ivetou Strukanová o všetkých predložených podkladoch.
Žiadam predsedu RŠ, aby k uvedeným podkladom bola vyhotovená písomná zápisnica ako aj
uznesenie RŠ a odovzdať do 20.2.2017 riaditeľke školy.
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