
Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova 1, Bratislava 
 
 

Zápisnica z triedneho stretnutia rodičov 2. triedy 
 
Termín: 11. 9.2019 od 16:00hod 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program: 
 
Úvod : Predstavenie pani riaditeľky, pani učiteliek a jednotlivých prítomných rodičov. 
1.      Informácie o stravovaní, platbách v ŠJ. 
2.      Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   
         (zverejnená na www.mssvantnerova.sk). 
3.      Denný režim. 
4.      Školský poriadok, (výňatok prispôsobený na triedu) informácia a  
         schválenie. 
5.      Školský vzdelávací program  (ciele). 
6.      Plán aktivít školský rok 2019/2020 – 1. polrok. 
7.      Schválenie členského príspevku (60,-€/1. polrok školského roku  
         2019/2020 + 5,-€ /polrok pranie posteľnej bielizne). 
8.      Rôzne: diskusia, projekty, pomoc zo strany rodičov. 
 
 
K úvodu: 
- predstavili sa jednotliví prítomní rodičia a tiež prejavili vôľu k spolupráci na aktivitách škôlky v 
budúcnosti, vyjadrili tiež prípadný záujem v kandidovaní do Rady školy, prípadne občianskeho 
združenia škôlky 
- následne prebehli tajné voľby kandidátov do Rady školy, o ktorých výsledkoch budú rodičia 
informovaní 
 
K bodu 1. 
- pani riaditeľka rodičov oboznámila o stravovaní v školskej jedálni 
- v prípade potravinovej alergie treba priniesť potvrdenie od odborného lekára (alergológ, 
imunológ) 
- informovala rodičov o poplatkoch za stravu na dieťa od 1.9. 2019, konkrétne podľa najnovších 
pravidiel Ministerstva školstva sa jedná o sumu 1,45 eura denne na dieťa, povinná réžia 10 eur 
mesačne na dieťa, a teda pri celodennom pobyte je povinná úhrada za stravu 39 eur mesačne. 
- je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa a triedu, do 10- teho dňa v mesiaci 
- vyúčtovanie prebieha raz za pol roka, najbližšie cca v januári, prípadné preplatky budú vrátené, 
treba platiť celú sumu 
- otázky neboli položené, rodičia boli plne informovaní. 
 
K bodu 2. 
Pani riaditeľka prítomných stručne informovala o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy Švantnerova 1, 841 01 Bratislava, za školský rok 2018/2019, 
ktorá bude aj zverejnená na webovej stránke škôlky  
- krúžky v ponuke: angličtina, tanečný, hudobný a tvorivý krúžok ( pre menšie deti až o pol roka) 
 
K bodu 3. 



Pani učiteľky informovali rodičov o dennom režime detí (na stránke: 
http://www.mssvantnerova.sk/dennyPoriadok) 
 
Poukázali najmä na to, že: 
- v škôlke sa triedi odpad a snaží sa byť ekologická a viesť k tomu aj deti, 
- v škôlke je dôraz na ľudovú slovesnosť a vedenie detí k tradíciám, či už riekankami alebo 
pesničkami 
 
Čo sa týka organizačných vecí: 
 
- príchod najneskôr do 8 hodiny ráno (od 6:30 hod), odchod do 17:00 hod. 
- ak je návšteva lekára alebo neskorý príchod, treba dať vedieť dopredu na záznamník, aby boli pani 
učiteľky informované 
- choré dieťa odhlásiť tiež telefonicky a nie mailom! 
- po 5- tich dňoch choroby je nutné vyplniť vyhlásenie o bez infekčnosti (nemusí lekár) 
- nedávať deťom do skriniek akékoľvek jedlo, žiadne žuvačky, cukríky 
- keď má dieťa sviatok, nenosiť koláče a torty 
- hračky z domu, iba obľúbené na spanie 
- všetky aktuálne informácie na stránke, FB stránke alebo tabuli vo vestibule škôlky, treba sledovať 
- pri vyzdvihnutí dieťaťa na dvore sa viac nezdržovať a odísť 
 
K bodu 4. 
Pani riaditeľka oboznámila rodičov so školským poriadkom. Zároveň ich informovala, že všetky 
uvedené informácie je možné nájsť na internetovej stránke školy 
(http://mssvantnerova.sk/docs/mss_skolsky_poriadok.pdf). Bol schválený. 
 
K bodu 5.  
Pani riaditeľka informovala o vzdelávacom programe škôlky - Tvorilkovo, ktorý je zameraný na 
environmentálnu, regionálnu dopravnú a pohybovú výchovu detí a je zverejnený aj na webovej 
stránke škôlky (http://www.mssvantnerova.sk/docs/mss_skolsky_vzdelavaci_program.pdf) 
 
K bodu 6. 
Plán aktivít školský rok 2019/2020 na prvý polrok je možné nájsť na stránke škôlky 
(http://mssvantnerova.sk/aktivity) 
- deti čaká mnoho akcií, už v októbri poníky, divadielko kapitán kotvička, zúčastnia sa tiež 
Dúbravského náučného chodníka a predstavenia Máša a medveď, 23. októbra sa bude konať 
tradičný festival remesiel, kde sa môžu zúčastniť a zapojiť aj rodičia a rodina, ktorí vedia remeslá, 
vyrezávanie tekvíc, návšteva Úľuv atď. 
 
K bodu 7. 
Bol schválený  členský príspevok vo výške (60,-€ na prvý polrok školského roku 2019/2020 na 
dieťa) a tiež 5 eur polročne na čistiareň. 
 
K bodu 8. 
Počas diskusie sa hovorilo najmä o grantoch, ktoré škôlka vyhrala a ako získava peniaze na 
financovanie rôznych aktivít, prípadnej spolupráci do budúcna s rodičmi. 

 
V Bratislave, dňa 11.9. 2019 
 
Zápis z TA vyhotovila: Kovárová Dana 
Zápis z TA osvedčila: PaedDr. Gabriela Strýčková  


