
Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova 1, Bratislava

Zápisnica z triedneho rodičovského združenie IV.A a IV.B triedy

Termín: 12.9. 2019 o 16:00 hod
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Informácie o stravovaní a platbách v ŠJ
2. Voľba členov do ZRMŠ a Rady školy
3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
4. Denný režim
5. Školský poriadok (informácia a schválenie)
6. Školský vzdelávací program
7. Plán aktivít pre školský rok 2019/2020 – 1. polrok
8. Schválenie návrhu na členský príspevok 60 €/1. polrok školského roku 2019/2020
9. Rôzne: diskusia, projekty, pomoc zo strany rodičov

Úvod
Bola predstavená pani riaditeľka PaedDr. Gabriela Strýčková (IV.A) a p. učiteľky Adriana Fialová (IV.A), 
Mgr. Zuzana Krajčírová (IV.B) a Mgr. Martina Sklenicová (IV.B)

K bodu 1.
Mgr. Zuzana Krajčírová informovala rodičov o povinnom režijnom poplatku ŠJ vo výške 10 € a stravnom 
vo výške 29 €, ktoré sú splatné do 10. dňa v danom mesiaci. Upozornila, že do poznámky je potrebné uviesť 
meno dieťaťa, aby mohla byť úhrada správne identifikovaná. 
Vyúčtovanie bude vykonané 1-krát za polrok, prípadné preplatky budú vrátené.

K bodu 2:
Niektorí zúčastnení rodičia vyjadrili svoj záujem o kandidovanie do Rady školy a ZRMŠ. Následne prebehli 
tajné voľby kandidátov do Rady školy. O výsledkoch budú rodičia informovaní.

K bodu 3.
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
zverejnená na www.mssvantnerova.sk

K bodu 4.
Pani učiteľka Mgr. Martina Sklenicová oboznámila rodičov s denným režimom. Podrobné informácie je 
možné nájsť na stránke škôlky http://mssvantnerova.sk/dennyPoriadok/index 

Osobitne požiadala rodičov, aby dodržiavali nasledovné pravidlá:
- deti vodiť do škôlky do 8:00 hod.
- v prípade absencie alebo plánovaného neskoršieho príchodu informovať škôlku zanechaním odkazu 
na záznamníku (tel.č. 02/6436 4540) s uvedením mena a triedy dieťaťa
- v prípade, že je dieťa choré viac než 5 dní, je po jeho návrate potrebné odovzdať vyhlásenie 
o bezinfekčnosti
- keď má dieťa sviatok, nenosiť koláče a torty, uprednostniť zdravšiu/jednoduchšiu alternatívu
- v skrinke dieťaťu nenechávať jedlo, sladkosti ani sladené nápoje
- nenosiť hračky z domu, okrem jednej na spanie
- na hru vonku/prechádzky doniesť inú obuv ako gumené čižmy
- na výlety dieťaťu pripraviť ruksak, nie tašku

http://www.mssvantnerova.sk/
http://mssvantnerova.sk/dennyPoriadok/index


K bodu 5.
Pani riaditeľka oboznámila rodičov so školským poriadkom. Zároveň ich
informovala, že všetky uvedené informácie je možné nájsť na internetovej stránke
škôlky http://www.mssvantnerova.sk/docs/mss_skolsky_poriadok.pdf . Bol schválený.

K bodu 6.
Pani riaditeľka predstavila Školský vzdelávací program Tvorilkovo zameraný na implementáciu technológií, 
environmentálnu, regionálnu, dopravnú a pohybovú výchovu detí a finančnú gramotnosť. Dokument je 
zverejnený na webovej stránke škôlky 
http://www.mssvantnerova.sk/docs/mss_skolsky_vzdelavaci_program.pdf 

K bodu 7.
Plán aktivít na prvý polrok školského roku 2019/20 je možné nájsť na stránke škôlky
http://www.mssvantnerova.sk/aktivity
Týždenné plány aktivít budú vyvesené na nástenke. Zahŕňajú podujatia ako napr. poníky v MŠ (je potrebné 
podpísať informovaný súhlas), projekt „Maťko a Kubko spoznávajú tradície“, ktorý vyvrcholí Festivalom 
tradícií (tradičné výrobky a remeslá – môžu sa zapojiť aj rodičia), návšteva divadielka a ÚĽUV-u, fotenie, 
vitamínový deň, zbierka pre rodiny v núdzi, Mikulášske a vianočné akcie, atď.

K bodu 8.
ZRMŠ schválilo členský príspevok vo výške 60,-€ na prvý polrok školského roku 2019/2020 na dieťa a 
poplatok 5,-€ polročne na čistiareň.

K bodu 9.
Rodičia boli informovaní o:
- ponuke krúžkov na školský rok 2019/2020: angličtina, tanečný, hudobný a tvorivý
- predškoláci sa v tomto školskom roku zúčastnia plaveckého výcviku a korčuľovania, ostatní záujemci sa 
môžu zapísať do poradovníka 
- bude zrealizovaný projekt finančnej gramotnosti „O troch grošoch“ 
- vlastné mydlo budú používať len deti, u ktorých sa prejaví neznášanlivosť na mydlo zabezpečené škôlkou
- každé dieťa prinesie jednu krabičku hygienických servítok a dve rolky toaletného papiera
- MŠ dojedná logopedickú depistáž v skoršom termíne ako predchádzajúci rok, presný dátum bude rodičom 
oznámený

V rámci diskusie požiadala pani riaditeľka rodičov, aby ju informovali o možnostiach nových 
zamestnaneckých grantov a prezentovali svoje návrhy na aktivity, ktoré by mali deti záujem absolvovať. 
Rodičia vyjadrili požiadavku, aby boli o pripravovaných zmenách v zložení tried v budúcnosti vopred 
informovaní.

V Bratislave, dňa 12.9.2019
Zápis z TA vyhotovila: Mgr. Martina Vávrová
Zápis z TA osvedčila: PaedDr. Gabriela Strýčková
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