
  ZÁPISNICA z plenárneho rodičovského združenia dňa 10. 9. 2020 o 16.00 

 

 

1. Schválenie prevádzky MŠ 

Štandardná prevádzka MŠ je v čase 6.30 – 17.00. Ako jedno z dočasných opatrení počas 

znovuotvorenia MŠ v júni sa čas prevádzky zmenil na 7.00 – 17.00, v súčasnosti je škôlka otvorená 

opäť 6.30 – 17.00.  Riaditeľka MŠ na plenárnom združení predniesla návrh na zmenu 

prevádzkového času na 7.00 – 17.00, keďže do škôlky pred 7.00 prichádza minimum detí. Prítomní 

si odsúhlasili prevádzku od 7.00 – 17.00 h. Pred definitívnou zmenou prevádzkového času sa 

urobí prieskum po jednotlivých triedach. Následne sa podá žiadosť o schválenie prevádzky 

zriaďovateľovi. Ak sa bude škôlka otvárať o 7.00, ranná zberná trieda sa zruší. Poobedná  zberná 

trieda bude bez zmeny.  

 

2. Školský poriadok MŠ 

Školský poriadok sa nachádza na webovej stránke MŠ. Bol prijatý Dodatok k školskému poriadku č. 

1, ktorý upravuje spôsob úhrady za stravu a réžiu v kapitole 5.2. s. 30. Stravné treba uhradiť k 30. 

dňu predchádzajúceho mesiaca, v ktorom bude dieťa chodiť do MŠ; variabilný symbol je 2021; 

všetci rodičia platia paušálne 45 €, okrem predškolákov – za deti, ktoré do 31. 8. dovŕšia 6 rokov, sa 

platí 20€. Preplatky za stravu sa uhrádzajú jednorazovo po ukončení školského roka (vrátane letnej 

prevádzky), tj. do 15. 9. 2021.  

 

Dôležité: uviesť správne číslo účtu na platbu za stravu:  IBAN SK 97 5600 0000 0018 0414 7029 

 

3.  Pokyny rodičom k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v materskej škole (MŠ) pre 

školský rok 2020/2021 

Dokument sa nachádza na webovej stránke MŠ. Obsahuje základné prevádzkové podmienky MŠ po 

dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a 

odporúčaní.  Je koncipovaný v troch úrovniach –zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza 

predstavuje stav, kedy sa v MŠ nevyskytne žiadne podozrivé ani pozitívne dieťa či zamestnanec na 

ochorenie COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy sa v MŠ vyskytne dieťa alebo 

zamestnanec podozrivý na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch 

a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi alebo nepedagogickými pracovníkmi alebo 

jedným pedagógom.  

V súčasnosti sa nachádzame v zelenej fáze.  

Riaditeľka poďakovala rodičom za dodržiavanie všetkých hygienických opatrení.  

 

Dôležité: Vyhlásenie o bezinfekčnosti je potrebné priniesť podpísané vždy, keď dieťa 3 a viac dní 

nenavštevuje MŠ – tlačivo je v šatniach MŠ, pre úsporu času je možné ho stiahnuť doma z webu 

MŠ a priniesť vyplnené pri nástupe dieťaťa. 

Podľa možnosti sa odporúča rodičom pri vstupe do MŠ nosiť vlastné návleky. Vlastné návleky 

treba zabezpečiť aj deťom.  

MŠ nebude predbežne do decembra 2020 organizovať spoločenské aktivity, divadlo, karneval, a 

pod. Krúžky môžu absolvovať iba predškoláci, a to anglický jazyk a tanečnú, vždy len 1 trieda, aby 

deti navzájom neprichádzali do kontaktu.  

 

4. Poplatky 

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je naďalej vo výške 30€, potrebné uhradiť do 14. dňa daného 

mesiaca, do informácie pre príjemcu uviesť meno, priezvisko a triedu. Variabilný symbol 2021. 

IBAN SK 66 5600 0000 0018 0414 3028  

Stravné: podľa bodu 2 zápisnice.  

 



5. Riaditeľka poďakovala firme Henkel, OZ Rodičovské združenie pri MŠ Kolískova, súkromným 

sponzorom z radov rodičov a mestskej časti Karlova Ves za príspevky na nové linoleum do jedálne. 

 

6. Iné: 

Tlačivo na odovzdanie 2% z daní je na webovej stránke MŠ. 

V MŠ prebieha zber papiera.  

Pitný režim je pre deti zabezpečený okrem spoločného stravovania aj počas dňa, chodia piť do 

jedálne alebo majú jednorázové plastové poháre. Nosiť fľaše do škôlky nie je možné.  

 

 

V Bratislave 10. 9. 2020 

 

 

Zapísala: Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD.  

 

Za správnosť zodpovedá: Mgr. Monika Šuleková, riaditeľka  

 

 

 

 

 

 


