
Zápisnica z rodičovského združenia MŠ Cyprichova 74 

 

Dňa 12. 9. 2019 sa na rodičovskom združení preberali nasledovné body: 

 

 predstavenie učiteľského kolektívu a nepedagogických zamestnancov MŠ 

 

 dňa 6. 7. 2016 bol schválený nový štátny vzdelávací program, podľa ktorého je 

vypracovaný Školský vzdelávací program, ktorým sa riadi  v MŠ vzdelávanie detí 

v školskom roku 2019/2020   

 

 stavebné práce budú prebiehať do konca septembra 

 

 oboznámenie rodičov so školským poriadkom, konkrétne s nasledovnými bodmi: 

- práva a povinnosti detí 

- práva a povinnosti zákonného zástupcu – rodičia boli upozornení, že sú deťom 

v MŠ zakázané akékoľvek mobilné zariadenia 

- prevádzková doba MŠ bola jednohlasne odsúhlasená na dobu 6:30 – 17:00, 

prerušenie prevádzky počas letných prázdnin – MŠ bude otvorená podľa 

harmonogramu, ktorý bude vyvesený na hlavnej nástenke 

- zápis a prijatie detí do MŠ 

- dochádzka detí do MŠ – deti treba privádzať do 8:00, do tejto hodiny je možné 

dieťa odhlásiť zo stravy na tel. č. 02/44886528. Na dané telefónne číslo hlásiť tiež 

infekčné ochorenia (vši) ihneď po ich diagnostikovaní. 

- poplatky za školné a stravné – školné je 23,99 € za mesiac (predškoláci ho 

neuhrádzajú) a platí sa do 10. dňa v danom mesiaci; celodenné stravné je 36,80 € 

za mesiac (poldenné je 31,60 € za mesiac), predškoláci platia 12,80 € za mesiac 

a platí sa do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.  

- ak je neprítomnosť dieťaťa pre zdravotné dôvody (lekárske potvrdenie) dlhšia ako 

30 dní, za daný mesiac sa školné vráti alebo presunie na nasledujúci mesiac 

(tlačivá sú na web stránke školy)  

- prevádzka tried - schádzanie a rozchádzanie sa detí – deti sa schádzajú od 6.30 do 

7.15 hod. a rozchádzajú od 16.00 do 17.00 hod. v triede Chrobáčiky, deti 

s poldennou dochádzkou si je možné vyzdvihnúť medzi 12:15 – 12:30 a ostatné od 

15:00 – 17:00. ( mimoriadne príchody a odchody je potrebné dohodnúť s p. 

učiteľkami v triede). Rodič dieťa odovzdáva osobne pani učiteľke, neposiela ho 

samé. Pri vyzdvihovaní nahlási odchod pani učiteľke a do 10 min opúšťa areál 

MŠ.  

- organizácia v šatni – o poriadok v skrinke sa starajú rodičia. Do skrinky sa nedáva 

žiadne jedlo, sladkosti, žuvačky. Všetky veci dieťaťa sú označené jeho menom. 

- organizácia v jedálni – desiata: 8:20 Slniečka a Motýliky; 8:40 Včielky a Lienky 

 obed: 11:15 Slniečka a Motýliky; 11:45 Včielky a Lienky 

                                      olovrant: 14:20 Včielky a Lienky; 14:40 Slniečka a Motýliky 



- pri potravinových alergiách a diétach treba písomný doklad od lekára 

- starostlivosť o hygienu, bezpečnosť a zdravie detí – zuby si deti čistia bez pasty, 

výmena zubných kefiek je na rodičoch. Je potrebná uzavretá obuv. Lieky sa v MŠ 

deťom nepodávajú.  

 

 

 predstavenie a odsúhlasenie výboru ZRŠ:  

                                  predseda – pán Puliš – konateľ RZ 

                                  Včielky – pán Albert 

                                  Motýliky - pani Bukovská 

                                   Lienky – pani Voleková (pokladníčka) 

                                   Chrobáčiky – pán Kuterka 

 

            Všetci prítomní jednohlasne zvolili členov a predsedu výboru Rodičovského 

združenia. 

 oboznámenie o doplňujúcich voľbách 

 

 odsúhlasenie poplatkov ZRŠ – predškoláci budú platiť 11,- € mesačne, ostatné deti 9,- 

€ mesačne (všetci prítomní hlasovali za). Príspevky sa využijú na rôzne školské akcie, 

divadlá, pomôcky a úpravu školského dvora. 

 

 informovanie o poistení: 

- úrazové poistenie je povinné, poskytuje ho Generali Poisťovňa, a.s., výška 

poplatku je 1,64 € za dieťa na rok (suma sa uhradí z poplatkov ZRŠ) 

 

 rôzne – divadelné predstavenie 24.9.2018 o 10.00 hod. 

- zber papiera 

-  mlieko pre školu 

-  školské ovocie 

 

 

 

 

V Bratislave 12. 9. 2019                                                 Zapísala: Eva Voleková 

                                                                                        


