
 

 

Zápisnica z rodičovského združenia 

zo dňa 22.9.2021 

Materská škola Kuzmányho 9, 811 06  Bratislava 

 

 

 

Program: 

1.Privítanie prítomných rodičov 

2. Predstavenie pedagogických zamestnankýň 

3. Školský poriadok, dokument Školský semafor, iné dokumenty 

4. Oboznámenie s prevádzkou materskej školy, odsúhlasenie 

5. Oboznámenie sa s ponúkanými aktivitami - krúžky 

6. Oboznámenie sa s radou školy 

7. Informácie o stravovaní detí, stravné - vedúca ŠJ p Borovičková 

8. Informácie o OZ Zámoček - prijímanie nových členov, odsúhlasenie príspevku, 

predsedkyňa Nadežda Horáková 

9. Rôzne, diskusia 

10. Ukončenie, poďakovanie za účasť 

 

K bodu č. 1: 

Rodičovské združenie zahájila pani riaditeľka Mgr. Marianna Mikšovská, privítaním 

prítomných na prvom rodičovskom združení v šk. roku 2021/22. Požiadala 

prítomných o podpísanie prezenčnej listiny, prevádzky MŠ a školského poriadku. 

 

 

K bodu č. 2: 

Pani riaditeľka predstavila pedagogické zamestnankyne: 

 

Trieda mravčekovia: Mgr. Katarína Omaniková (triedna učiteľka) 

                                 Martina Rákocziová 

 

Trieda lienky: Mgr. Mariana Mikšovská (riaditeľka MŠ) 

                      PaedDr. Viera Mikulášová (triedna učiteľka) 

 

Trieda včielky: Henrieta Ťažárová- triedna učiteľka  

                        Libuša Dohnalová 

 

Nepedagogické zamestnankyne:  Gaštanová Beata – školníčka 

                                                       Pelikánová Erika - upratovačka 

 

Zamestnankyne školskej jedálne:  Borovičková Oľga – vedúca ŠJ 

                                                       Hambálková Dana - hlavná kuchárka 

                                                       Šteflíková Anna - pomocná kuchárka 

 

 



 

 

K bodu č. 3: 

Pani riaditeľka informovala rodičov o opatreniach z Ministerstva školstva, týkajúcich 

sa predprimárneho vzdelávania, ktoré sú zverejnené na webovej stránke MŠ. 

 

Informovala tiež, že školský semafor momentálne povoľuje len akcie v exteriéri a 

poprosila prítomných nahlasovať prípady, ak niekto príde do kontaktu s osobou 

pozitívnou na covid. 

 

K bodu č. 4: 

Pani riaditeľka oboznámila rodičov s prevádzkou MŠ v nasledujúcich bodoch: 

 

- v prípade záujmu rodičov o konzultačné hodiny, je pani riaditeľka k dispozícii v 

pondelok a stredu od 11.00 do 13.00 hod., 

 

- materská škola bude počas letných prázdnin otvorená jeden mesiac - v auguste, 

 

- nové prihlášky na školský rok 2022/23 sa budú prijímať v máji 2022, 

 

- deti z MŠ môže preberať len zákonný zástupca alebo jeho splnomocnenec (musí 

mať viac ako10 rokov), 

 

- poplatok za školský príspevok je vo výške 45 Eur mesačne na základe nariadenia 

MÚ Staré Mesto v prípade trvalého bydliska v Starom meste. V prípade, že MŠ 

navštevujú dve deti, poplatok je 22,50 Eur za druhé dieťa. Pre deti s trvalým 

bydliskom mimo Starého mesta je poplatok vo výške 90 Eur mesačne, 

 

- deti majú mať v skrinkách náhradné oblečenie a taktiež pršiplášť, keďže chodia 

von za každého počasia, 

 

- rodičia nemajú povolený vstup do priestorov umyvárne ani do jedálne, 

 

- podľa nariadení nie sú momentálne povolené žiadne exkurzie ani školské výlety, 

 

- v prípade, že dieťa chýba zo škôlky 3 a viac dní (aj víkend sa počíta), je potrebné 

odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti dieťaťa - tlačivá sú k dispozícii v škôlke na 

nástenke aj na webovej stránke, 

 

- so súhlasom zákonných zástupcov budú deti fotené a tieto fotografie budú uložené 

na webovej stránske MŠ v sekcii pre rodičov. Heslo pre prístup k týmto fotografiám 

bude zaslané e-mailom všetkým zákonným zástupcom. 

 

 

 



 

 

K bodu č. 5: 

Pani riaditeľka oboznámila rodičov s možnosťou výberu krúžkov (futbal, tanečná a 

angličtina), ktoré budú prebiehať od októbra a budú sa týkať detí z tried lienok a 

včielok. V prípade záujmu je potrebné sa na daný krúžok zapísať. Upozornila ich, že 

v prípade zrušenia krúžku z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie si budú musieť 

uhradené poplatky riešiť rodičia priamo s organizátorom krúžku. 

 

K bodu č. 6: 

V ďalšom bode pani riaditeľka predstavila členov rady školy: za rodičov pán Agócs 

Viktor a Ing. Šebesta Štefan, za pedagogických zamestnancov pani Rákocziová 

Martina, za nepedagogických zamestnancov pani Borovičková Oľga a za 

zriaďovateľa pán MUDr. Osuský Peter, CSc. 

 

Všetky potrebné informácie ohľadom rady školy sú dostupné na webovej stránke MŠ, 

ktorá je pravidelne aktualizovaná. 

 

K bodu č. 7: 

Pani Borovičková, vedúca školskej jedálne poskytla všetky dôležité informácie 

ohľadom stravovania: 

 

- výška stravného je 2,54 Eur na deň, z toho 1,54 Eur je určené na potraviny a 1 Euro 

je na réžiu. Výšku réžie určuje miestne zastupiteľstvo. 

 

- stravné je potrebné uhrádzať vždy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

- preplatky budú vždy odrátané z predchádzajúceho mesiaca. 

 

- na dotáciu pre predškolákov má nárok dieťa, ktoré dovŕšilo vek 5 rokov. V prípade 

záujmu je nutné vyplniť tlačivo a odovzdať ho na miestnom úrade odd. sociálnych 

vecí (pani Šotníková). Tieto tlačivá sú k dispozícii buď v MŠ alebo je možné si ich 

stiahnuť z webovej stránky MŠ v sekcii tlačivá. 

 

- v MŠ je zavedený pitný režim systémom čistej vody, to znamená, že deti počas dňa 

mimo jedálne, pijú vodu a nie sladené nápoje. 

 

K bodu č. 8: 

OZ Zámoček predstavila novým rodičom jeho predsedníčka pani Horáková. 

Následne všetci prítomní prediskutovali všetko potrebné ohľadom OZ Zámoček. 

 

Zápis z valného zhromaždenia OZ Zámoček bude zaslaný všetkým členom združenia 

e-mailom. Niektorí rodičia poskytli osobne na rodičovskom združení svoj e-mailový 

kontakt. Pre tých členov, ktorí tak ešte neurobili, je potrebné zaslať e-mail na 



 

 

oz.zamocek@gmail.com a poskytnúť tak združeniu kontakt pre zasielanie všetkých 

informácií. 

 

K bodu č. 9: 

Rodičia sa informovali, akým spôsobom sa môžu zapojiť, ak by mali záujem pomôcť 

MŠ. Diskutovalo sa o možnosti zapojiť sa spôsobom, že poskytnú do tried 

kancelárske papiere (či nové alebo použité), ktoré každý deň deti využívajú. 

 

Pani Frajková, ktorá pomáha zabezpečovať granty pre MŠ poprosila prítomných o 

spoluprácu, ak by niekto vedel pomôcť nájsť spôsob financovania, aby kontaktoval 

OZ Zámoček. 

 

K bodu č. 10: 

Pani riaditeľka poďakovala všetkým rodičom za účasť a rozlúčila sa s nimi. 

 

 

Zápisnicu zapísala: Lucia Kinčešová  

 

V Bratislave dňa 22.09.2021 

mailto:oz.zamocek@gmail.com

