
Zápisnica z plenárneho ZRPŠ pre rodičov novoprijatých detí do MŠ Kolískova 
Dátum konania: 25.8.2020 

 
1) Nikto nie je proti, aby zapisovateľom bol Michal Kelemen, 0 proti, 0 sa zdržalo 
2) Pani riaditeľkou je Monika Šuleková 
3) Do triedy sa bude voliť predseda triedy, dôverník 
4) Je zriadené občianske združenie rodičov – kde sa riešia príspevky, projekty, stretnutia 

1, 2 krát za rok 
5) Začiatkom septembra s bude konať triedne rodičovské združenie vedené už 

konkrétnou triednou učiteľkou 
6) Jednohlasne bol schválený čas prevádzky škôlky: 7:00 až 17:00. Všetci súhlasili, 0 

proti, 0 sa zdržalo hlasovania 
a. Prevádzka v triedach je od 7:00 až do 16:30 
b. Zberná trieda, kde sa sústreďujú deti zo všetkých tried je od 16:30 do 17:00 

(sovičky) 
7) Školský poriadok 

a. Bude zverejnený na internetovej stránke škôlky 
b. Zvykne sa upravovať formou dodatkov 
c. Bude sa podpisovať na triednom rodičovskom združení 

8) Pani riaditeľka nám odcitovala dôležité informácie zo školského poriadku, konkrétne: 
a. Škôlka má 6 tried, každá má samostatný vchod, herňu, spálňu, umývarku, 

šatňu 
b. Spoločný je rozsiahly dvor, ktorý tretí rok prechádza rôznymi rekonštrukciami 

za účelom vylepšenia vonkajších aktivít 
c. Zriaďovateľom MŠ Kolískova je Mestská časť Karlova Ves, ktorá rozhoduje 

o prerušení školskej dochádzky – napr. z dôvodu prázdnin – málo detí, vtedy 
dochádza k prerozdeleniu žiakov do iných škôlok apod. 

d. Triedy v škôlke: A, B, C, D, E, F, pre deti majú aj hravé pomenovania: napr. 
ježkovia, žabky, ... 

i. 3 – 4 roční – 20 detí, tento rok 23 detí (žabky a ježkovia) 
ii. 4 – 5 roční 

iii. 5 – 6 roční 
e. Je snaha aby triedy v každom ďalšom roku ostávali pokope len s minimálnymi 

zmenami a aby aj ostávali s pôvodnými pani učiteľkami, nie je to však 
pravidlom 

f. Deti sú primárne rozdelené podľa veku, ale v kompetencii pani riaditeľky je aj 
iné zaradenie: vyspelosť, vyšší počet detí daného veku 

g. Príspevok za dochádzku je 30 eur mesačne 
i. Do 14-teho v danom mesiaci 

ii. Bankou škôlky je Prima Banka, číslo účtu na webe 
iii. Najlepšie trvaným príkazov na 10 mesiacov – okrem júl, august 

1. Variabilný symbol: 2020-2021 
2. Do poznámky: meno dieťaťa, trieda: ABCDEF 
3. 10 samostatných platieb, nie hromadné kvôli transparentnosti 

iv. Júl, august zvlášť – lebo buď dieťa nepríde, alebo bude v inej zbernej 
škôlke a vtedy treba platiť tam, nech nie je neporiadok v platbách 
a nech nie sú zbytočné preplatky 



h. Ak rodič plánuje prerušiť dochádzku na viac ako 30 dní, je tak potrebné 
spraviť podaním žiadosti, najlepšie dopredu, kvôli odpusteniu príspevku 

i. Ak už príspevok uhradený, platba sa vráti, ale je to proces navyše, 
radšej popredu 

9) Príchod do škôlky 
a. Medzi 7:00 a 8:00, potom sa škôlka uzatvára s bezpečnostných dôvodov 
b. Do 8:00 sa dá telefonicky odhlásiť dieťa v ten konkrétny deň vrátane stravy – 

predplatená strana neprepadne 
i. Na pevnú linku 

ii. Triedny mobilný telefón – neposielať SMS správy 
c. Oprávnená osoba je rodič dieťaťa, inej ako oprávnenej alebo splnomocnenej 

osobe dieťa vydané nebude 
d. Tlačivo na splnomocnenie bude zverejnené na webe 

10) Odoberanie dieťaťa z dvora 
a. Treba oznámiť odoberanie dieťaťa pani učiteľke, aby mala prehľad, kto ešte 

ostáva a kto už šiel domov 
b. Ak triedna pani učiteľka nie je na dvore, tak inej pani učiteľke 
c. Na dvore sa zbytočne nezdržovať, zobrať dieťa a odísť, nech je situácia 

prehľadná, ide o bezpečnosť 
11) Organizovaný režim v rámci dňa 

a. Je súčasťou školského poriadku a je potrebné si ho prečítať, nasledujú 
vypichnutú body. 

b. Prádlo na spanie 
i. Mení sa 1 krát za 3 týždne 

ii. Pyžamo čisté každý týždeň je potrebné priniesť 
c. Deti s alergiami  

i. Je možnosť nosiť vlastné posteľné prádlo 
d. Krúžky – iba 5, 6 ročné deti 

12) Strava v školskej jedálni 
a. Raňajky, obed, olovrant 
b. 2 smeny – lebo 6 tried 

i. 8:30, 11:20, 14:10 (mladšie deti) 
ii. 8:55, 12:00, 14:35 

c. Pani učiteľka nenúti dieťa jesť, iba ho motivuje, učí samostatnosti 
d. Prvé dva týždne nové malé deti majú trošku problém jesť 
e. Pitný režim: voda, džbány sklenené, vyhýbame sa plastovým 
f. Deti s diétami: 

i. potvrdenie od lekára 
ii. treba riešiť s vedúcou školskej jedálne 

g. Vlastná strava 
i. Je taká možnosť, je potrebné priniesť každé ráno na daný deň: desiatu, 

obed, olovrant, iba pre deti s diétou 
ii. V takom prípade sa neplatí celých 45 eur, ale iba časť za tzv. Réžia na 

stravu: nákup príboru a tanierov, kuchynského vybavenia... 
13) Pohyb vonku 

a. Podľa počasia: apríl až október, aj doobeda aj poobede 
14) Príspevok za stravu je 45 eur mesačne 



a. Na iný účet ako príspevok za dochádzku 
b. Poznámka: meno dieťaťa, trieda ABCDEF 
c. Variabilný symbol: 2021 
d. Preplatky sa vracajú na konci školského roka (vynechané dni, alebo konkrétne 

jedlá, napr. olovrant pri odchode na obed, bez spánku) 
e. Neplatenie môže byť dôvodom vylúčenia 

15) Bezpečnosť a uzamykanie škôlky 
a. Od 8:00 až do 15:00 sú uzamknuté bránky aj budova 
b. Kvôli odchodom na obed sa otvoria na potrebný čas: 12:00- 13:00 

i. Ráno treba dať vedieť, že dieťa pôjde na obed domov, alebo 
telefonicky vopred 

16) Oblečenie a obuv v skrinke 
a. Staršie, voľné, pohodlné 
b. Náhradné oblečenie do skrinky 
c. Náhradné spodné prádlo do skrinky aj navyše radšej 
d. V skrinke oblečenie obmieňať poľa počasia 
e. Obuv: pevná päta, suchý zips 
f. Prezuvky: nemusia byť papučky, aj ortopedické aj sandále 
g. Nenosiť nič nebezpečné a nevyhnutné, žiadne cukríky ani žuvačky 
h. Ruksak 
i. Návleky na nohy – keď idú zvonku dnu 

17) Ak zranenia a úrazy, potreba užívania liekov 
a. Dieťa nesmie ísť do škôlky napríklad so zlomenou rukou apod. 
b. Platí aj pre deti, ktoré musia užívať lieky – nesmú ísť do škôlky 

i. Výnimkou sú lieky napr. proti alergickej reakcii na uštipnutie včelou 
18) Pokyny v súvislosti z COVID 19 

a. Dokument bude na webovej stránke škôlky, preberané body nižšie 
b. 3 režimy prevádzky:  

i. zelená – všetko OK, funguje sa s uvedenými obmedzeniami 
ii. oranžová – testovanie v rámci triedy, prípadne zatvorená jedna trieda 

iii. červená – prerušenie vyučovania, deti aj rodičia v karanténe 
c. 2x denne dezinfekcia priestorov MŠ 
d. ranný filter – odmeranie teploty – ak 37 až 37.5, tak opakované meranie, ak 

potom viac ako 37.2, dieťa nebude prevzaté 
e. deti v triede a vonku nemusia nosiť rúška 
f. vetranie počas celého dňa 
g. len jeden rodič môže priniesť dieťa do škôlky, výnimky riešiť individuálne 
h. zoznam tried budú vo výveske škôlky dňa 31.8.2020 a na každom vstupe do 

triedy 
19) Odovzdanie dieťaťa kvôli COVID 19 

a. V šatni vždy max. 2 deti, ostatní čakajú vonku 
b. Rodič aj dieťa prichádzajú v rúšku 
c. Pri vstupe dezinfekcia rúk aj rodič aj dieťa 
d. Snažiť sa do 10 minút dieťa odovzdať 
e. Rodičovi nie je umožnené ísť s dieťaťom do triedy, preberá pani učiteľka 

i. Pani učiteľka to zvládne, treba dôverovať dlhoročným skúsenostiam 
f. Je potrebné priniesť tlačivá 



i. Zdravotný dotazník pred prvým nástupom, tlačivo č. 3 
ii. Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

1. Toto tlačivo je nutné priniesť vždy, keď je dieťa viac ako 3 dni 
doma 

g. Do skrinky pre dieťa umiestniť rezervné rúško 
i. Keby šli niekam von, kde ich treba a pod 

ii. Vnútri nemusia mať ani vonku na dvore nemusia mať rúško 
h. Dieťa si umýva ruky mydlom pri vstupe 
i. Prezuvky, pyžamo, dezinfekčný gél 

20) Prvý nástup a COVID 19 
a. Keďže látkové uteráky sú zakázané, je potrebné priniesť (nasledovné vystačí 

pol roka) 
i. 4 papierové rolky papiera, čím pevnejšie tým lepšie 

ii. vyťahovacie papierové vreckovky (z takej tej krabice s otvorom 
navrchu) 

iii. kapsové papierové vreckovky 
iv. 4 rolky toaletného papiera 
v. 1 liter tekutého mydla s pumpičkou 

vi. 1 balenie vlhčených obrúskov 
vii. návleky na nohy 

b. Počas COVID 19 režimu žiadne uteráky, žiadne zubné pasty, gély a teda ani 
umývanie zubov nebude 

i. Výnimkou sú opaľovacie krémy pre citlivejšie detičky 
21) Adaptačný hárok 

a. Priniesť s prvým nástupom za účelom spoznania dieťaťa 
b. Je dostupný na webe škôlky 

22) Ostatné 
a. Pyžamo sa berie na opratie vždy v piatok 
b. Všetky veci v skrinke podpísať čitateľne fixkou, aj spodné prádlo 
c. Vlastné hračky (fixačné predmety) nie je povolené nosiť do škôlky 

i. Dievčatá môžu mať svoju vlastnú kefu na vlasy 
d. Doma trénovať hygienické návyky, umývanie rúk po WC apod. 
e. V septembri väčšina času bude vonku, žiadne spoločenskú akcie (divadlo, 

pochody, vítanie jesene, lampiónový sprievod s rodičmi ... ) nie sú plánované 
23) Otázky a odpovede 

a. Aké režimy dňa sú dostupné z časového pohľadu? 
i. 2 hodiny, 4 hodiny, celý deň podľa dohody 

ii. možno je lepšie zbytočne nepredlžovať adaptačný proces, lebo 2jté 
zvykanie, najskôr na pol deň a potom na celý, je to však veľmi 
individuálne 

b. Pitný režim – z vlastnej 0.5 l fľaše počas dňa ? 
i. Nie je povolené, lebo plastové fľaše sa nepoužívajú 

ii. Počas dňa na vyžiadanie do jedálne alebo umývarky sa napiť 
v sprievode pani učiteľky 

c. Gumáky na skákanie do mláky ☺ 
i. Áno do skrinky, aj počas mrholenia sa snažíme chodiť von 

d. Narodeniny – darčeky ostatným deťom 



i. Teraz počas COVID 19 nie je možné 
ii. Bude ale vymyslená alternatíva 

e. Ovocie počas dňa 
i. Iba v rámci 3 chodov stravy: raňajky, obed, olovrant 

 
Zapísal: Michal Kelemen 

Overila: Monika Šuleková 


