Zápisnica z rodičovského združenia z dňa
21.1.2019 a 22.1.2019 o 17,00 h
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Stravovanie od 1.1.2019
2. Akcie a aktivity v 2. polroku školského roku 2018/2019
3. Revitalizácia školského dvora
4. Rôzne

K bodu 1.
Riaditeľka MŠ Mgr. Jana Luzová privítala rodičov, oboznámila ich s programom stretnutia
a pristúpila k vysvetleniu novely zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva

práce, sociálnych vecí a rodiny SR účinná od 01.01.2019 a jej aplikácia do praxe. Vysvetlila
cieľ zákona, poskytnutie dotácie na obed a iné jedlo - sumu dotácie v hodnote 1,20 €,
ozrejmila na akú cieľovú skupinu sa vzťahuje dotácia, koľko dopláca rodič na dennú stravu,
že dotácia je viazaná na účasť dieťaťa na výchovno – vzdelávacom procese a preto je treba
naďalej neprítomnosť dieťaťa odhlasovať.
K bodu 2.
Riaditeľka informovala o:
-

možnosti prihlásiť predškolákov na lyžiarsky, korčuliarsky, lezecký kurz,
bezplatnom orientačnom vyšetrení zraku v MŠ – 5.3. utorok,
karnevale – 14.2. štvrtok,
škole v prírode pre predškolákov 29. 4. – 4.5. pondelok – sobota,
MDD - 31.5. piatok,
fotografovaní detí cca prvý júnový týždeň, závisí od počasia,
výlete ku koncu školského roka, závisí od počasia,
rozlúčke predškolákov s možnosťou nočného spania v MŠ – 21.6. piatok,
spoločnej akcii rodičov, detí a personálu MŠ v sobotu mimo areálu MŠ, podľa počasia,
zbere bateriek – cieľ aktivity, odmena za aktivitu,
zámere zapojenia sa do zberu zubných kefiek – cieľ zberu,

-

o facebookovom profile jednotlivých tried kde rodičia môžu sledovať záznamy z edukačnej
činnosti .

K bodu 3.
Riaditeľka veľmi podrobne informovala o :
-

-

-

stave projektu Naše super ihrisko – o grante z ÚV SR, o výške grantu 13 000,- € o spoluúčasti
MŠ ako právneho subjektu vo výške 1000,-€ a spoluúčasti rodičovského združenia vo výške
1000,- €,
firme, ktorá bola vysúťažená vo verejnom obstarávaní,
o montáži a osadení certifikovaných prvkov ihriska, tu požiadala rodičov o aktívnu fyzickú
pomoc,
o certifikovanej revízii na namontované a osadené prvky a následného získania 10 ročnej
záruky na prvky, a o sume 1770,- € za vykonanie úvodnej revízie,
o materiály podložia pod prvky – riaditeľka poinformovala o výhodách a nevýhodách
a cenách vhodných materiálov. Rodičia mohli hlasovať na základe poskytnutých informácií za
podložie piesok, drobný kamienok, umelú trávu a liaty gumový povrch s presakom do pôdy.
Rodičia jednohlasne odsúhlasili gumený povrch. Cena by podľa firmy
http://www.mcup.sk/sportove-povrchy/ mala byť cca 3000,-€. Riaditeľka preto požiadala
rodičov o finančnú pomoc v rámci svojich možností ako sponzorská zmluva, darovací
príspevok, zamestnanecké grantové programy, 2% z daní a pod. Ak by sa nezískal potrebný
počet peňazí, dočasne sa zrealizuje podklad z kamienkového lôžka,
zároveň požiadala rodičov o zhovievavosť počas prác na školskom dvore

K bodu 4
-

-

riaditeľka informovala o aktuálnom výskyte kiahní v MŠ,
pripomenula rodičom úhradu zákonného príspevku na 2. polrok,
požiadala o prinesenie hygienických potrieb – WC papier, papierové obrúsky, papierové
vreckovky,
predstavila Mgr. Lenku Procházkovú, ktorá by mohla pomôcť rodičom resp. ich deťom riešiť
logopedickú prevenciu a nesprávnu výslovnosť. P. Procházková okrem odbornej prednášky,
navrhla aj predstavu ako by rodičom a deťom v tejto oblasti pomohla,
riaditeľka požiadala oteckov o drobné opravy v MŠ.

Záver
Riaditeľka poďakovala rodičom nielen za účasť, ale aj za ústretovosť a ochotu, ktorou sa chcú
zúčastňovať na chode MŠ.

Zapísala: Mgr. J. Luzová, riaditeľka MŠ, 21.1.overila Ľ. Toporová, 22.1.overila M.Zedníčková

