Mesto Prešov - Odbor školstva, kultúry a športu - Školský úrad
NÁVRH ODMIEN
riaditel'kám materských škôl za rok 2012

Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva
Posúdila: Mgr. Katarína Kireta,

riaditeľka

sekcie SR

Posúdil: Ing. Branko Benko, MBA., prednosta Msú
Schválil: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja- Oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-18/2012

Prešov 03.12.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(pod!'a § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
,

Meno a priezvisko: Bohuslava Lukáčová
Pracovné zaradenie: riaditel'ka MŠ
Škola: MŠ Mukačevská 27, Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:
Po materiálnej stránke som pre MŠ zabezpečovala:

činností

vyplývajúcich

l.etapa rekonštrukcie chodníkov v areáli MŠ
Zabezpečenie

nových matracov na detské postieľky

Zabezpečenie

nového

Zabezpečenie

skrinkovej zostavy na učiteľskú knižnicu

posteľného oblečenia

a uterákov

Rekonštrukcia sprchovacieho kúta pre kuchárky- sponzorsky
Výmena podlahovej krytiny v 2. triede
Výmena podlahovej krytiny v šatni 4. triedy- sponzorsky
Zabezpečovanie vodárenských a elektroinštalačných opráv v zariadení MŠ- sponzorsky

Interné projekty:
Deň

otvorených dverí pre starých

Zelená škôlka- výsadba

rodičov

ihličnanov-

sponzorsky

Dopraváčik

Vítanie jari- Morena
Dinotopia
Veselé popoludnie- MDD

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: l't:f1ES,To Ji*IltEšov
- Voňavá pesnička- medziškolský projekt
SEKCI' s';~eAsTtE·sGký ýrad
1
Zapojenie sa do projektu ČSOB- Darca- vyhodnotenie Xl/2012

Navrhovaná výška odmeny :

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk
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ICKEHO ROZVO 1
oA

Gddeienie skolstva

080 01 Prešov

800 €

Navrhol : Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665
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Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja - oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-19-7/2012

Prešov: 03.12.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podl'a § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámlj'c pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Mgr. Ivona ULIČNÁ
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : MŠ Čsl.armády č.20, Prešov
Zdôvodnenie:

al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole, na školskom dvore, na streche
školy, mal'ovaní školy, upratovaní... ..
- vykonávanie ekonomických a hospodárskych činností
- používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných záležitostí,
- vedenie rezortného informačného systému na škole,
- pripomienkovanie zákonov a návrhov VZN,
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov ( aj za pomoci sponzoringu ) starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy ( výmena okien, mal'ovanie
tried, školský nábytok, detské preliezky na šk. dvore) - celkovo výrazné zlepšenie stavu
školy,
- práca pri deťoch nad rozsah pracovného úväzku,
- príprava, tvorba a úprava webovej stránky školy,
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy

alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- Koncepcia školstva- členka pracovného tímu
- administrátor Rezortného informačného systému školstva za školu,
- administrátor webovej stránky školy
'tl!Ei'<TO li"IUiŠOV

Navrhovaná výška odmeny :

r,f,·:::~~tf,k::i t}md
SEKCLi\ SľRATEGiGKEHO ROZVOJA

1.000 €

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk
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Bankové spojenie: Istrobanka. a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646
OIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja -oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-23-12/2012

Prešov: 22.11.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o .odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. Eva Miklášová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : MŠ Budovatel'ská 8, Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:
- spoluúčasť na tvorbe koncepcie školstva
- Športové všeličo
-web školy
- rozšírenie si odbornosti- rigorózna práca, PaedDr.

činností

vyplývajúcich

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
prezentácia a projekty školy: Pro Slavis, Zelená škola, e-twining, UNICEF, OFDM

Navrhovaná výška odmeny : 1.200 €

Navrhol : Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja- oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-18-24-19/2012

Prešov: 20.11.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podl'a § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rám~rc pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Monika Imrichová, Mgr.
Pracovné zaradenie: riaditel'ka školy
Škola : Materská škola Jurkovičova 17 v Prešove

Zdôvodnenie:
Za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
-neustále odstraňovanie havarijných stavov v budove aj počas víkendov, dovolenky a
sviátkov
- písanie projektov
- získavanie sponzorských darov a finančných prostriedkov
-mimoriadne zasadnutia so zriaďovatel'om, vedením mesta Prešov, s rodičmi, radou školy
a s poslancami MZ - rekonštrukcia budovy
- kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov - triedy a kuchynky
- "pohotovost%' ( alarm )
- publikačná činnosť- prezentácia školy a zriaďovatel'
- pravidelná aktualizácia web sídla školy
- organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí pre školu

iliES'ľO ~""ltliJF:So·~

Navrhovaná výška odmeny : 1.000 €
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SEKCIA STRATEGICKÉHO R0ZV'•.:A
Oddelenie šf;·)istva

0~1 Prešov

Navrhol: Mgr. Peter Haas wd6ci """"'"'"' šlru"""'.................$..

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk
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Bankové spojenie: Istrobanka. a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja -oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-30-9/2012

Prešov : 26.11.2012

Ná v rh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v mení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rám~rc pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Danka Novysedláková Mgr.
Pracovné zaradenie:

riaditeľka

školy

Škola : Materská škola Sabinovská 22A 08001 Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
zabezpečenie rekonštrukčných prác v materskej škole l okná, podlahová krytina,
oplotenie, obnova terasy pavilónu "A", výmena osvetlenia v pavilóne "B", ....
členka revímej komisie SF OZ PŠaV tvoreného 9-timi MŠ
členka výboru mestského združenia Spoločnosti pre predškolskú výchovu
riešenie havarijných stavov v MŠ aj cez víkendy a dovolenku
vybavené bezplatne pokosenie, vyčistenie školského dvora, bezplatné drobné
opravy a údržba zariadení , dovoz nakúpeného materiálu, inventáru do školy
bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej

úlohy alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
oslovenie a získanie sponzorov, ktorí darovali 2% dane z príjmov..... materskej
škole
príprava akcie Mám básničku na jazýčku so zapojením iných MŠ a ZŠ
- zapojenie tried MŠ do výtvarných a iných sút'aží mimo mesta, okresu, kraja
/Záhradka, ktorú by som chcel mať, Bohúňová paleta, Dúha, Pramienok, Vesmír
očami deti, Svet okolo nás, Milk Agro pre MŠ, Dopraváčik, .. ./
zapojenie školy do environmentálneho projektu OMEľ a prezentácia
Navrhovaná výška odmeny : l. 000 .- €

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

SSR- Oddelenie školstva
Prešov 03.12. 2012
Č.: R/154-17-35-3/2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
§ 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmen~ a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
(podľa

Meno a priezvisko: Ľubica Hubcejová
Pracovné zaradenie: riaditel'ka materskej školy
Škola : Materská škola Sládkovičova 3, 08001 Prešov

Zdôvodnenie:
za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
• Zabezpečenie sponzorov na projekty MŠ - počítače
• Získavanie 2% pre MŠ
• Zastupovanie plateného voľna v práci u pedagogických zamestnancov
• Riešenie stavebných úprav v MŠ
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
Realizácia výtvarných súťaží, hudobných súťaží.

Navrhovaná výška odmeny : 750, - €
.il!ij~~~S"f··o
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Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva............ .

(l)

···········;:.......
i

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja- oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-33-15/2012

Prešov: 26.11.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(pod!'a § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
,
Meno a priezvisko: Jana Rusnáková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Solivarská 51, Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činnosti vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
rozvíjanie odbornosti, účasť na kontinuálnom vzdelávaní, obhajoba l. atestácie
organizovanie aktivít školy v rámci interných projektov - Dopraváčik, Zelená
škola, Deň jablka, Deň rodiny
komplexná rekonštrukcia l. triedy v rámci čerpanej dovolenky, mal'ovanie interiéru
školy
realizácia výmeny okien v budove B
spoluúčasť na ekonomickom riadení
získavanie finančných prostriedkov z iných zdrojov pre školu
spolupráca s Pedagogickou fakultou, Fakultou zdravotníctva v Prešove
zriadenie web stránky školy- vo výrobe
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej
úlohy alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- práca riaditel'a školy predstavuje množstvo úloh, aktivít, obrovskú mieru zodpovednosti
za deti, zamestnancov, plnenie stanovených krátkodobých, ale aj dlhodobých cieľov, ktoré
sme si určili v koncepcii rozvoja školy, ale ani jednu úlohu nepovažujem za tak
výnimočnú, významnú, mňa osobne teší to, že sa mi postupne darí splniť skoro všetko, čo
som si naplánovala na 5 rokov pôsobenia vo funkcii riaditel'ky školy
l'l't lES 'l O !!.. i~> J. $
MHstsky

Navrhovaná výška odmeny : 800 €
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Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia

Tel.: 05113100 111
Fax: 051/7733 665

CD
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e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-25-17/2012

Prešov 2l.novembra 2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).

'
Meno a priezvisko: Dana Voštinárová Mgr.
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, ul. Bernolákova 0801 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:
•
•
•
•

činností

vyplývajúcich

realizácia cvičnej praxe žiačok PF PU v Prešove (ll.- III., V. 2012, X.-XI. 2012)
Organizovanie Mestskej škôlkarskej šarkaniády 8. ročník (S.MŠ na území mesta Prešov)
Organizácia a koordinácia akcií pre rodičov (Veselé popoludnie 2x v areáli MŠ, Tvorivé dielne
pre rodičov a deti 3x)
Úspechy MŠ v medzinárodných súťažiach (ABC stavebníctvo, Svet okolo nás, časopis
Bemoláčik a iné)

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, pripadne jej ucelenej etapy:
získavanie sponzoringu pre MŠ ( mimo rozpočet MŠ )
•

získanie

finančných

prostriedkov na dovybavenie školského dvora

preliezačkami

a domčekmi

z PVC vo výške 400€
•

získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prístreškov na pieskoviská

•

získavanie finančných prostriedkov na 2% pre MŠ

•

zabezpečovanie dopravy materiálov a nákupov pre MŠ vlastným aíltl'íii!StF"'IJili'H~!;"iW

· áklad
na v lastne n
y.

Mestský úrad
~- ••
. ~ EHO ROZVOJA

S"KC''' "l'P.ATEGI~K · ,
c.

Navrhovaná výška odmeny: 800,- €
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vrJae!enie školstva
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Prešov
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Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051n733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

· - - . - - -

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja- oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-22-13/2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(pod!'a § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámt,;c pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Emília Komková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola: Materská škola Slánska 21, Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:
!.intenzívna spolupráca s poslancom MZ v Prešove a RŠ
2.zabezpečenie skladovacích priestorov na nábytok do novej MŠ

činností

vyplývajúcich

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej ciel' ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
!.práca v stiesnených podmienkach
2.mimoriadne úsilie pri zvládaní úloh v týchto podmienkach , neustále usmerňovanie
kolektívu k vzájomnej tolerancií pri práci.

Navrhovaná výška odmeny: 400 €

MIES'I'O P'UiiŠOV
Mestský úrad

SEKCIA

STRAfEGICKÉHO ROZVOJA
Oode/ente školstva

080 01 Prešov

Tel.: 05113100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

(J)

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

SSR-oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-26-5/2012

Prešov :3.12.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
,
Meno a priezvisko: Marcela Molitorisová
Pracovné zaradenie: riaditel'ka MŠ
Škola: Volgogradská 48, Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:

činností

vyplývajúcich

-samostatné yypracovanie grant. projektu: Revitalizácia MŠ-ôl2012
-svojpomocné maľovanie za spolupráce kolek. a rodičov -ušetrené cca l 000 .-Eur
- získavanie fin. pros. 2% z daní - l 216 Eur a darovací fond cez Obč. združ. 2 340,40 Eur
- tvorca a koordinátor akcií na škole v súčinnosti s cieľmi a zameraním školy
- zverejňovanie aktivít zo života MŠ na stránke školského portálu
- poradca pre učiteľky i rodičov v oblasti VVČ a odborno-ped. otázkach
- vydávanie metodických listov pre orientáciu a pomoc pre vnút. potreby školy
- zvyšovanie odbornej úrovne absolvovaním kontinuá!. vzdel. a funkč. vzdel.
- výborná klíma na škole, disponovanie atribútmi ako sú:empatia,komunikácia,tímova pr.
- dobrá spolupráca so samospr. a poradnými orgánmi, spolupr. s rodičmi
- koordinátorka projektov: Škôlka radosti, Cesta zdravia s Hrušíkom
-kvalitatívna úroveň po stránke odbornej i manažerskej, prístup k práci svedomitý, ľudský
- šírenie dobrého mena školy v meste Prešov

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
.PllEŠO~
Mestský úrad

MES'I'O
Navrhovaná výška odmeny : 800 €

SEKCIA STRATEGICKÉHO ROZVOJA
Oddelenie školstva

080 01 Prešov

(j)

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia

Tel.: 05113100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s.. pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

SSR - oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-27-6/2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(pod!'a § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
,

Meno a priezvisko: Blažena Šarišská
Pracovné zaradenie: riaditel'ka MŠ
Škola : Fraňa Král'a
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:

činností

vyplývajúcich

Prezentácia školy na verejnosti
V spolupráci s rodinou získanie finančných prostriedkov 2% dane z príjmov
Zapájanie sa do súťaži pre školy~ získanie finančných prostriedkov
Zabezpečovanie aktivít mimo školy ~ vystúpenie pre ženy s civilizačnými
chorobami
Získanie sponzora na popravu celého oplotenia školy
Zabezpečovanie údržbárskych prác pre školu

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

M:lil:liJTo I"RESiov
M~slsky úrad~

SEKCii\ ~~ 11ATEGICKÉHO ROZVOJA
Gddé!tnil)) ~kolstva

Navrhovaná výška odmeny : 800 €

Oil0 rl1 Prešov

(jJ

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja- oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-28-1/2012

Prešov 26.11.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
§ 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko:
Mgr. Renáta Gumanová
Pracovné zaradenie:
riaditel'ka MŠ
Škola :
Materská škola, Bajkalská 31, Prešov
(podľa

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
• Vypracovanie a podanie 4 projektov:
l. Grantová výzva FS PONTIS v spolupráci s ČSOB projekt Zdravie v MŠ
2. Nadácia SPP -Zlepšíme sppoločne Slovensko projekt /Zelená oáza oddychu
3. Výzva MŠVV aš SR na revitalizáciu materských škôl 2012 projekt /Relaxáčik
Prínos pre MŠ z projektu 1520 €- zakúpenie odbornej a detskej literatúry
4. Projekt zameraný na environmentálnu výchovu, triedenie a recykláciu odpadu
projekt /Zelená škola
• Zhodnotenie majetku mesta Prešov - získanie sponzora v úzkej spolupráci s OZ RZ
pri MŠ Bajkalská- zakúpenie bezpečnostného systému MŠ (videovrátnik v hodnote
3500 €)
• Organizačné zabezpečenie a realizácia medzinárodného odborného podujatia
v kontexte predškolskej edukácie v Pol'sku a na Slovensku s účasťou pol'ských
a slovenských MŠ a spolupracujúcich univerzít z Vyššej odbornej školy
Pedagogického inštitútu PWSZ v Nowym Sacsu a Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogickej fakulty.
• Realizácia a spracovanie projektu Perníkové Vianoce pre malých a veľkých 2012 spolupráca so spisovatel'om M. Hatalom, výtvarníkom Ľ. Gumanom, ZUŠ J.Poschla,
ZŠ Bajkalská, PdF, FZO v Prešove
• Realizácia Európského týždňa pohybu od 1.10. do 5.10.2012
• Prezentácia zdravých jedál a jedálnička ZŠS
• Pomoc pri realizácii projektu v rámci EHMK 2013 EURO-TOP-ANKA - kreatívne
výtvarné spracovanie európskych jedál deťmi a rodičmi MŠ- Výtvarný receptár
• Organizačné a obsahové zabezpečenie interného metodického podujatia na tému:
Tvorivá dramatika/ lektor J. Kavaschová
.
Poruchy správania detí predškolského vekuiiektor klinický psychológ Mgr.G. Bačová
Prevencia logopedickej starostlivosti v prostredí MŠ/lektor klinický logopéd Mgr.M Birošová
• Spracovanie
a realizácia projektu zameraného na predplaveckú pripravu
Delfinárium v MŠ
• Zlepšenie materiálno -technického vybavenia MŠ a ZŠS

TeL: 051/3100 111

Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
!CO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

•
•

č.

73, 080 68 Prešov 1

Medializácia školy v rámci prezentácie nových projektov MŠ
Internetové zverejnenie aktivít MŠ a plánovaných podujatí školy
Aktívna spolupráca s FZO - Zdravý úsmev, fyzioterapia, PU PdF, Jazdeckým
areálom- práca s deťmi ADHD, ZUŠ- VO( arteterapia), ZUŠ- J.Poschla
Realizácia 6.ročníka olympiády v plávaní detí MŠ mesta Prešov

Navrhovaná výška odmeny :

Navrhol : Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva

Tel.: 051/3100 111
Fax: 05117733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 DIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-27-16/2012

Prešov 20.novembra 2012

Ná v rh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v mení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
(podľa

§ 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR

•

Meno a priezvisko: Mgr. Valéria Kalatovičová
Pracovné zaradenie: riaditel'ka školy
Škola : Materská škola, Zemplínska 2, 0801 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- propagácia aktuálnych informácií zo zasadnutí Spoločnosti pre predškolskú výchovu
riaditeľkám MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,
- v spolupráci s SPV realizácia vzdelávacích podujatí pre učiteľky MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prešov
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti, najmä príprava
programov pre rodičov, starých rodičov, Kluby dôchodcov, Úniu nevidiacich, SČK pri
rôznych príležitostiach - mesiac úcty k starším, Deň matiek a pod.
- aktívna pomoc pri prezentácii mesta Prešov na spoločenských a kultúrnych podujatiach Dni mesta Prešov, aktivity OŠKaŠ MÚ,
- príprava realizácia prehliadky detských tanečných a ľudových súborov - Detské tanečné
kreácie,
- získavanie sponzorov na drobnú údržbu v MŠ a areál školskej záhrady,
- presadzovanie inovácií v riadiacej činnosti,
- spolupráca s PdF PU pri prezentácií predprimárneho vzdelávania - cvičná MŠ, podpora
pri medzinár. konferenciách, napr. TO-GATHER,
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej ciel'ovej úlohy, pripadne jej ucelenej etapy:
Organizácia a realizácia prehliadky výtvarnej tvorby detí materských · škôl
s medzinárodnou účasťou: Svet okolo nás
iUii~§"lfO l!"~!;..,;.:·~~, ,

Navrhovaná výška odmeny: 1100,- €

Mestský (;r;:;,;.

SEKCIA Sl Ri\TEG!CKÉ.HO ~k<ZVC.
CddelSflie š.kois1'18

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

......................

~.: ......

i/1
e·.

l''

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
!CO: 00327646 OIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

SSR - oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-29-8/2012

Prešov: 26.11.2012

Ná v rh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
§ 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
(podľa

Meno a priezvisko: Mária Jurčenková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Čapajevova 17,Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
- zabezpečenie rekonštrukčných a remeselníckych prác väčšieho rozmeru k zaisteniu bezpečnosti
detí/murovanie a zateplenie chodieb, výmena plastových dveri, vymurovanie kočíkarne a výmena
okien za plastové,zateplenie priestorov kočíkarne ,výmena radiátorov a oprava kúrenia. Práce boli
zabezpečované cez víkendy, aby nebola narušená prevádzka školy.
-Úspešné pokračovanie projektu na adaptáciu detí"Usmievavé slniečka"
-projekt "Zelená škola"
-projekt"Starkí a my"

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovneJ úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- sponzorská oprava zatekajúcej strechy v kočíkarni
M:lESTO i<"REŠOV
M-astsi<·ý úrad

SFi't'IA StRATEGICKÉHO ROZVOJA

Navrhovaná výška odmeny: 800-€

-"' "

Oó.deteni~ šKolstva

m

oBD 01 Prešov

L.!i

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva
Tel.: 05113100 111
e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051rT733 665
http:www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022·442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-31-14/2012

Prešov 20.novembra 2012

Návrh
na poskytntrtie odmeny za rok 2012
(podl'a § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).

•

Meno a priezvisko: Bc,Lukáčová Slavka
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola: Materská škola Važecká 18,0801 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
-svojpomocné zvládnutie havarijných situácií
-zabezpečenie bezplatnej opravy oplotenia a bráničiek (zváranie vy lomených polí-4x)
-bezplatné používanie súkromného auta a mobilného telefónu na pracovné účely
-nárast administratívy vzhl'adom na zmeny v legislatíve
-riešenie krízových situácií (sťažnosti, petície ..)
-získavanie finančných prostriedkov z projektov (viď. Správa ... )
-organizovanie workshopu DT v MŠ pre učitel'ky MŠ okresu Prešov /marec 2012/
- overovanie edukačných programov Edu Sensus
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
-MŠ Važecká 18- centrum Excelentnosti v projekte MŠ budúcnosti

Navrhovaná výška odmeny : 850 -€

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.oresov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. u.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja - oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-36-11/2012

Prešov: 03.12.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení níektorých
zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti
a splneníe mimoriadnej pracovnej úlohy).
,
Meno a priezvisko: Mgr. Oľga Krajnyíková
Pracovné zaradenie: riaditeľka
Škola: MŠ Hviezdoslavova IO, Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce
z dohodnutého druhu práce:
o

presahujúcej

rámec

pracovných

činností

vyplývajúcich

pokračovanie v zaužívaných tradíciách "MŠ rodinného typu", ich propagácia medzi
rodičmi- veľký záujem o prijatie detí do MŠ

o zabezpečenie bezplatnej údržby školskej záhrady
o rozmanitosť ponuky aj netradičných programov a projektov pre deti
o neustála modernizácia materiálno-techníckých podmienok školy
o
skvalitňovanie ovplyvniteľných pracovných podmienok pre zamestnancov v rámci
vlastných možností
o udržiavanie dobrých interpersonálnych vzťahov na pracovisku, napriek sťaženým
pracovným podmienkam (priestorová stiesnenosť - MŠ bez spální, kabinetu,
kancelárie)
o získanie sponzorov - peňažných darov pre MŠ
o kvalitná a konštruktívna spolupráca s rodičmi, FZ PU
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
o príprava a realizácia projektov: Hráme sa so psíkom- canisterapia
Všetko pre zdravie- fyzioterapeutická starostlivosť.
MESTO I"REŠO'IIl
Mestský úrad

Navrhovaná vy' ška odmeny : SOO €

SEKCIA STRATEGICKÉHO ROZVOJA
Oddelenie • lstva
080
.
GJ

Navrhol : Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia

Tel.: 051/3100 111
e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
ICO: 00327646 OIC: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov ·1

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva
Číslo: R/154-17 -21-2/2012

Prešov 03.12. 2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podl'a § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.SS3/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Darina Némethová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola A. Prídavka l, 0801 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
Zabezpečenie sponzorov na projekty MŠ- Farebná jeseň, Špivanečky moj o, Z roprávky do
rozprávky a Kľúčik do divadla
Zastupovanie za pedagogických zamestnancov - vzdelávanie
Zabezpečovanie stavebných prác počas dovolenky- havarijný stav v MŠ

"""' "'ll._,,c_s••·-"''Jro ll"~u:~§o-·--~

Navrhovaná výška odmeny : 700 €
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Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva
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TeL: 05113100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja- oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-20/2012

Prešov: 03.12.2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad ráme(( pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko:. Gabriela Žabková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola:
Materská škola Čergovská 14,080 Ol Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
-získavanie finančných prostriedkov pre školu a ich využívanie z iných zdrojov /napr. cez
2% príjmov z dane/
-úspešná spolupráca s rodičmi v edukačnom procese ale aj zabezpečovaním oprav , úprav
a údržby školy
-zapájanie sa do mimoškolských projektov
-cvičná škola PU a PaSA
-plánovanie a realizácia nadštandartných aktivít pre detí
-spoluúčasť na ekonomickom riadení školy
-rozvoj vlastného odborného rastu a osobnostného rozvoja
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej
úlohy alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
-medzinárodný projekt "Trvalo
v druhom pokračovaní

udržateľný

rozvoj

očami

detí predškolského veku"

účasť

Navrhovaná výška odmeny : 850 €

Navrhol:

Tel.: 05113100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva
Číslo: R/154- 17-34-3/2012

Prešov 03.12. 2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa

§ 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).

'

Meno a priezvisko: Mgr. Viera Štroncerová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola: Materská škola, M. Nešpora 22, 0801 Prešov

Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:
•
•
•
•
•
•

činností

vyplývajúcich

Realizácia cvičnej praxe žiačok PF PU v Prešove
Zabezpečenie sponzorov na projekty MŠ - počítače
Získavanie 2% pre MŠ
Suplovanie ekonomických činnosti za vedúcu ZŠS
Zastupovanie za pedagogických zamestnancov- vzdelávanie
Riešenie následkov po havárií v MŠ na úkor dovolenky

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne yýznamnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ncelenej etapy:

Realizácia projektu : Fantázie z plodov jesene

Navrhovaná výška odmeny:

1000,- €
SEKCiA

STHATEGiCKE~O h ..•• i('
OrJde~en1e šl:olstva

" " 0 1 Prešov

Navrhol : Mgr. Peter Haas vedúci oddelenia školstva

Tel.: 05113100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk
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Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO:

00327646

DIČ:

2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja -oddelenie školstva
Číslo: R/154-17-32-18/2012

Prešov 26.novembra 2012

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2012
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad ráme<; pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Semanová
Pracovné zaradenie: riaditeľka Materskej školy
Škola : MŠ Bratislavská 3, 080 Ol Prešov
Zdôvodnenie:
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
l. Svojpomocne zabezpečené (rodičmi, sponzormi, vlastnou prácou)
• Využívanie vlastného motorového vozidla a mobilného telefónu pre potreby §koly,
• Zriadenie 6 triedy v provizórnych priestoroch,
• Svojpomocné maľovanie 6 triedy,
• Ukončenie opravy polkodeného oplotenia, maľovanie a oprava brány (zváranie,)
-zabezpečené sponzorsky,
• 2x svojpomocné kosenie §ko/ského dvora a orezávanie stromov,
• Údržbárske práce : oprava wc a vodovodných batérií, oprava elektrických
zásuviek, drobné stolárske a zámočnícke práce,
Celkový prínos v prospech majetku mesta (svojpomocne zabezpečeného materiálnotechnického vybavenia) je cca 4.000,00€.
2. Vypracovanie a podanie troch projektov na získanie finančných prostriedkov pre
obnovu školského dvora v sume: 5.000,-€, 1.500,-€, 3.135.-€, ktoré bohUžiaľ neboli
úspešné.
3. Zviditeľňovanie školy a utváranie hlbších vzťahov s rodičmi, potencionálnymi
klientmi aj seniorami z klubu dôchodcov (ich spoločná účasť na tvorivých dielňach,
akciách školy, na výlete) prispieva k šíreniu dobrého mena školy - pozitívna spätná
väzba.,
Navrhovaná výška odmeny : 800 - €
Navrhol : Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia
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http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-44206014900
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