
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY RODIČOV 

 

Zapisovateľka zápisnica – Lenka Matúšová 

Overovateľka zápisnice – Barbora Kovarík 

Zúčastnení: 

p. riaditeľka MŠ Kolískova M. Šuleková 

členovia Rady rodičov: 

1 .Gabčová Dominika 

2. Rastislav Borsík 

3. Zuzana Iľko 

4. Marián Lai 

5. Lenka Matúšová 

6. Barbora Kovarík 

 

1. Privítanie rodičov a informovanie o chode Rady rodičov 

 

2. Voľba predsedu a podpredsedu a informovanie o činnostiach predsedu rady:  

PREDSEDA – navrhnutá p. Barbora Kovarík  

Hlasovanie : 

pre – 6 hlasov 

proti – 0 hlasov 

 

PODPREDSEDA – navrhnutá p. Dominika Gabčová 

Hlasovanie: 

pre – 6 hlasov 

proti – 0 hlasov 

Činnosti predsedu – registrácia do občianskeho združenia, overovanie u notára, kontrola výpisov 

z banky, komunikácia s hospodárkou pre MŠ Kolískova atď.  

 

 

 



 

3.  Úrazové poistenie  

Zabezpečuje poisťovňa ALIANZ, pre školský rok 2022/2023 bolo poistenie pre deti a pani učiteľky 

schválené rodičmi vo všetkých triedach, avšak po preštudovaní výšky poistného krytia sme sa ako 

Rada rodičov zhodli, aby sa dala urobiť ponuka na úrazové poistenie pre deti a pani učiteľky aj v iných 

poisťovniach. Následne ak bude ponuka výhodnejšia, bude v budúcom školskom roku navrhnutá 

rodičom detí vo všetkých triedach.  

Hlasovanie pre poistenie Alianz   

pre – 6 hlasov 

proti – 0 hlasov 

 

4. Zostatok na účte ZRPŠ  

K účtu má prístup predseda Rady rodičov B. Kovarík a hospodárka pre MŠ Kolískova - Ing. Vlasta 

Amosová 

Príspevok do ZRPŠ bol pre školský rok 2022/2023 chválený vo výške 80 €  

Hlasovanie o výške poplatku ZRPŠ: 

pre – 6 hlasov 

proti – 0 hlasov 

Príspevok sa skladá z nasledovných položiek: 

15 eur  – kultúrne podujatia v MŠ (divadielka, žonglér, kúzelník, hudobníci...) 

13 eur – Vianoce (nákup hračiek do triedy) 

7 eur – mikulášsky balíček pre každé dieťa 

25 eur – výchovno-vzdelávacia činnosť (didaktické pomôcky, hračky, výtvarné a kreatívne pomôcky, 

výzdoba k akciám, odmeny, knihy na rozlúčku pre odchádzajúce deti do ZŠ v sume 10 eur,  náklady na 

vzdelávanie učiteliek v sume 5 eur) 

10 eur –  bankové poplatky, poštové služby, členský príspevok do Slovenskej organizácie rodičovských 

združení, hosp. služby, PC technika, úrazové poistenie (deti, pani učiteľky) 

10 eur – MDD (výzdoba, odmeny, diplomy, darček pre každé dieťa domov v sume 8 eur) 

 

Spolu: 80 eur za školský rok 

 



Pri ročnej platbe je potrebné príspevok vo výške 80 eur uhradiť najneskôr do 31.10.2022. 

Ako Rada rodičov sme sa dohodli na tom aby bol príspevok do ZRPŠ v prípade potreby splatný na 2x 

a to nasledovne:  

Pri polročnej platbe je potrebné uhradiť 40 eur najneskôr do 31.10.2022 a druhých 40 eur do 

31.01.2023. 

Hlasovanie o úhrade príspevku do ZRPŠ na 2 x: 

pre – 6 hlasov 

proti – 0 hlasov 

 

5. Návrh na používanie aplikácie pre komunikáciu medzi rodičmi a triednymi učiteľkami  

Jedná sa o aplikáciu, ktorá má zjednodušiť komunikáciu medzi rodičmi a triednymi učiteľkami, je 

prehľadná a nápomocná. Ročná suma za používanie aplikácie pre celú škôlku by bola cca 10 €. Avšak 

používanie aplikácie sme na záver jednohlasne zamietli, kvôli náročnosti zavedenia do praxe.  

 

6. Zabezpečenie telefónu do zbernej triedy B – Motýliky (pre šk. rok. 22/23) na ohlasovanie 

meškania rodiča pri vyzdvihovaní dieťaťa po 17tej 

V prípade, ak rodič vie, že kvôli nepredvídanej skutočnosti nestíha vyzdvihnúť svoje dieťa do 17:00, 

bude mať možnosť informovať o tom pani učiteľku. Telefón bude zabezpečený a bude sa používať 

výlučne na vyššie uvedené účely.  

Mobilný telefón a sim kartu zabezpečí p. Borsík.  

Hlasovanie za možnosť ohlásiť meškanie vopred: 

pre – 6 hlasov 

proti – 0 hlasov 

 

 

 

 



7. Rôzne:  

- Zabezpečenie vianočného stromčeka darovaním od p. Lai 

- Odlepovanie fólií zo skriniek v triede C v šatni – zatiaľ sa nebude riešiť nákupom nových, nie je to 

havarijný stav ani financie v rozpočte 

- Dorobenie automatiky na zaťahovanie vonkajších žalúzií – boli financované z nórskych fondov 

a realizované podľa projektu, ktorý bol výlučne v réžii zriaďovateľa. Žalúzie sú v záruke a zamestnanci 

ani zamestnávatelia do toho nemôžu zasahovať, čiže ostáva tak ako je namontované 

- Otázka  - prečo najmenšie deti na začiatku šk. roka v prípade, že je pekné počasie nie sú poobede 

vonku  - pani učiteľka samostatne vyhodnocuje náročnosť pobytu vonku podľa situácie v triede, priebeh 

adaptácie, bezpečnosť detí a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Bratislave  dňa 29.09.2022     zapisovateľ: Lenka Matúšová 

 

       overovateľ: Barbora Kovarík 

 


