
ZÁPISNICA Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE RODIČOV V MATERSKEJ ŠKOLE NA 

JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV 

ZO DŇA 8.9.2016 
 

Program: 

1/ Otvorenie a privítanie 

2/ Informovanie rodičov o novom dodatku č.1 školského poriadku 

3/ Organizačné informácie pre rodičov 

4/ Príhovor hospodárky Rodičovského združenia  - Ing. Slávky Kaňuščákovej 

5/ Záujmové aktivity v materskej škole v školskom roku 2016/2017 

6/ Záver 

 

Ad 1/ 

 Začiatkom septembra 2016 sa konala v poradí druhá plenárna schôdza pre rodičov detí, ktoré už 

navštevujú MŠ. 

 Predsedníčka Rodičovskej rady rodičovského združenia Mgr. Miroslava Priščáková privítala 

všetkých prítomných rodičov. 

 

Ad 2/ 

 Pani riaditeľka Tatiana Daráková informovala rodičov o dodatku č.1 školského poriadku 

platného od 1.9.2016. Tento dodatok sa týka prijímania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

problémami. Uvádza sa postup komunikácie s rodičmi. 

  

Ad 3/ 

 Rodičia boli oboznámení s postupom, ako odhlasovať deti zo stravy v prípade ich neprítomnosti, 

t.j. telefonicky na číslo do jedálne 051/7775050, ktoré je k dispozícii 24 hodín denne, mimo 

prevádzkových hodín jedálne prostredníctvom záznamníka. Dieťa je v aktuálny deň možné vyhlásiť do 

7.30 hod. Prípadné otázky súvisiace so stravou, platbami za stravu, adresovať vedúcej školskej jedálne 

po 9.00 hod. V materskej škole je možné nahlásiť pre dieťa aj špeciálne diétne stravovanie zo 

zdravotných dôvodov, avšak iba na základe potvrdenia od špecializovaného lekára, nepostačuje 

prehlásenie všeobecného lekára. 

 Deťom je pri nástupe do MŠ pridelené 4-miestne identifikačné číslo, ktoré je potrebné používať 

pri všetkých platbách za dieťa ako variabilný symbol. Toto číslo ostáva dieťaťu nezmenené počas celej 

dochádzky. 

 Platby za materskú školu, 15,- EUR mesačne za dieťa staršie ako tri roky a 40,- EUR mesačne 

za dieťa do troch rokov veku (a to aj za mesiac, kedy dovŕši tri roky) a platba za stravu sa platia od 1. do 

8. dňa v mesiaci. Pri platbe kvôli identifikácii platiteľa je nutné použiť identifikačné číslo ako VS. 



Platby sú možné prevodom z účtu, resp. trvalým príkazom, možný je aj vklad v hotovosti na účet MŠ v 

banke ČSOB, a.s., avšak zásadne nie poštovým poukazom, keďže takúto platbu z technických dôvodov 

nie je možné identifikovať a prideliť k dieťaťu. 

 Kvôli prípadnému vráteniu preplatkov na konci školského roka je nutné včas nahlasovať zmenu 

banky rodiča. 

 Preplatky za stravu a prípadné preplatky na školnom sa vracajú na konci školského roka na 

základe žiadosti. 

 Zdravotná dovolenka v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 30 kalendárnych dní, 

kedy sa neplatí školné v mesačnej výške, je akceptovaná len na základe potvrdenia od lekára. 

 V prípade súdných rozhodnutí obmedzujúcich styk dieťaťa s niketorým z rodičov, je nutné s 

touto skutočnosťou oboznámiť vedenie MŠ, aby vedeli zabezpečiť bezpečnosť dieťaťa. 

 

Ad 4/ 

 V úvode bolo poďakované rodičom za výbornú platobnú disciplínu, ako aj za príspevky z 2% 

dane, ktoré sa každým rokom zvyšujú a doposiaľ, k 31.8.2016 bola na účet Rodičovského združenia 

pripísaná suma príspevkov  1 490,09,- EUR. 

 Zároveň prebehlo hlasovanie za sumu platieb na tento rok.  Bolo prijaté, bez výhrad, že platby 

Rodičovskému združeniu ostali v nezmenenej výške, t.j. suma 15,- EUR raz ročne splatná do konca 

septembra, suma 20,- EUR splatná do konca októbra a suma 20,- EUR splatná do konca januára v rámci 

tohto školského roka. Vítaná je samozrejme, rovnako platba čiastky 55,- EUR vcelku. Tieto čiastky sa 

hradia na nový účet Rodičovského združenia, vedený v Československej obchodnej banke. 

 Opakovane sa zdôraznila potreba identifikácie platieb variabilným symbolom, ktoré je pridelené 

každému dieťaťu. 

 Hospodárka RR, Ing. Slávka Kaňuščáková, informovala rodičov o hospodárení s peňažnými 

prostriedkami Rodičovského združenia, príjmoch a výdavkoch. Medzi najdôležitejšie výdavky a 

príspevky Rodičovského združenia v minulom školskom roku patrí zakúpenie a inštalácia drevených 

hračiek na školský dvor MŠ, príspevok na nové skrinky v 2 triedach, príspevok na 2 prístrešky pre 

pieskoviská, príspevky v čiastke 5,- EUR na dieťa do každej triedy pre potreby edukačných aktivít, 

vianočný príspevok v sume 150,- EUR na triedu, platba za mikulášske balíčky pre každé dieťa, platba za 

divadelné vystúpenia, ktoré deti navštevujú, úhrada zubných pást v každej triede, príspevok na 

organizovanie MDD, príspevok na upomienkové darčeky pre predškolákov, príspevok RR na kultúrne 

podujatia organizované resp. navštevované deťmi MŠ, platba za autobus pri prevoze detí na športové 

krúžky, finančný príspevok na krúžkové aktivity realizované v rámci MŠ, platba sumy členského pre 

SRRZ, a pod. 

 V tomto školskom roku je v MŠ k dnešnému dňu prihlásených 278 detí. Predpokladané príjmy 

rodičovského združenia od rodičov sú tak vo výške 15290,- EUR. Vzhľadom na to, že z týchto 

prostriedkov sa hradia potreby detí v triedach, podporujú sa rôzne aktivity a rozvoj krúžkov a 



záujmových činností, akcie, darčeky pre deti, a pod., je na zodpovednosti rodičov, aby v záujme 

zachovania spravodlivosti tieto platby uhradili, keďže inak deti, ktorých rodičia neuhradia platby 

rodičovskému združeniu, aj tak požívajú výhody, aké majú ostatné deti, ktorých rodičia si tieto svoje 

povinnosti plnia. 

 

Ad 5/ 

 Z aktivít, ktoré sa realizujú v MŠ, boli predstavené tanečný súbor Lentilky, krúžok výtvarnej 

výchovy, športové krúžky ako plávanie s rodičmi „Žblnky, vlnky“, korčuľovanie, 2x ročne škola v 

prírode. Okrem plávania sú záujmové krúžky organizované len pre predškolákov. 

 MŠ sa každoročne zapája do projektu „Recykluj a vyhraj“, kde sa zbierajú alu vrchnáky od 

produktov SABI, tetrapakové obaly od mlieka SABI. 

 Na plenárnej schôdzi sa predstavili tiež externé organizácie, ktoré poskytujú možnosti 

prihlásenia detí na krúžky, ktoré organizujú. Predstavila sa jazyková škola eXtra, s ponukou angličtiny 

pre deti; Akademy CFT so športovými aktivitami. 

 

Ad 6/ 

 Na záver sa vedenie MŠ poďakovalo za účasť na plenárnej schôdzi. 

 

 

V Prešove dňa 8. septembra 2016 

 

Zápisnicu spísala:............................................... 

Mgr. Vladimíra Hodošiová 

 

 

Zápisnicu overila:............................................... 

Mgr. Miroslava Priščáková  

 


