
Zápisnica 

zo zasadnutia RZ pri MŠ Milana Marečka 20, Bratislava 

zo dňa 27.9.2021 

Prítomní –  viď. prezenčná listina 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba predsedu SRRZ pri Materskej škole Milana Marečka. 

3. Voľba výkonného výboru RZ (predseda, podpredseda, hospodár) 

3. Školský poriadok MŠ na školský rok 2021/2022. 

4. Prerokovanie prevádzkového času materskej školy. 

5. Vyúčtovanie finančných prostriedkov RZ za školský rok 2020/2021. 

6. Príspevky do RZ v školskom roku 2021/2022. 

7. Rôzne 

8. Opatrenia. 

9. Záver. 

 

PRIEBEH: 

K bodu 1) 

Na zasadnutí rodičov privítala prítomných členov pani riaditeľka Mgr. Monika Zelenková a oboznámila 

ich s jeho obsahom. Členovia boli oboznámení s programom a spoločne ho schválili a odsúhlasili. 

K bodu 2) 

Za zástupcov rodičov jednotlivých tried materskej školy boli navrhnutí rodičia: 

P. č. meno a priezvisko zastúpenie           
triedy 

1 Michaela Palečková  

 

Húsky 

2 Barbora Guttmannová Lacková 

 
Hviezdičky 

3 Tatiana Šubínová 

 

Ježkovia 

4 Katarína Galčíková 

 
Kačičky 

5 Alica Candráková 

 

Kuriatka 

6 Lívia Solárová 

 
Lienky 

7 Jarmila Falbová 

 

Mackovia 

8 Lucia Ághová Motýliky 



 

9 Lucia Škvarková 

 

Mravčeky 

10 Ľubica Polakovičová 

 
Myšky 

11 Zuzana Ambroziová 

 

Predškoláci 

12 Svatava Havadejová 

 
Slniečka 

13 Lenka Klasová 

 

Sovičky 

14 Zuzana Olachová 

 
Žabky 

15 Bc. Iveta Jakabová 

 

Včielky 

 

Za predsedu združenia rodičov si členovia zvolili pani Alicu Candrákovú po tajnom hlasovaní. 

Za podpredsedu združenia rodičov si členovia zvolili pani Bc. Ivetku Jakabovú po tajnom hlasovaní. 

Hospodárom združenia rodičov ostáva pani Mgr. Gabriela Bernátová po jednohlasnom súhlase 

rodičov. 

K bodu 3) 

Pani riaditeľka oboznámila členov RZ so školským poriadkom na školský rok 2021/2022. Upozornila 

hlavne na zmeny v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, na dodržiavanie dochádzky deti 

plniacich PPV, na možnosti ospravedlnenia detí plniacich PPV ak sa nezúčastnia výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

K bodu 4) 

Prevádzkový čas materskej školy jednohlasne rodičia schválili. Prevádzka MŠ je v školskom roku 

2021/2022 od 6:30 hod do 17:00 hod. V čase zhoršenia epidemiologickej situácie sa prevádzka MŠ 

začne o 7:00 hod do 17:00 hod, aby sa zabránilo rannému premiešavaniu detí v triede. 

 

K bodu 5) 

Hospodárka RZ oboznámila členov s vyúčtovaním finančných prostriedkov RZ za školský rok 

2020/2021. Nakoľko pretrvávala nepriaznivá situácia ohľadom pandémie ochorenia Covid-19 

a materskú školu nemohli navštevovať všetky deti podľa nariadení ÚVZ SR, rodičia v školskom roku 

2020/2021 poskytli príspevok do RZ vo výške 10€ (na dieťa) len v prvom polroku. V druhom polroku 

sa čerpali financie z príspevku, ktorý bol uhradený v prvom polroku. Pani riaditeľka oboznámila členov 

s tým, čo všetko sa z peňazí nakúpilo pre deti (počítač do počítačovej miestnosti, notebooky pre triedy 

Húsky a Kačičky, edukačné knihy pre deti, darčeky pod stromček, darčeky na Mikuláša, termosky do 

tried na pitný režim, kolobežky). 



Hospodárka RZ oboznámila členov o 2% z dane fyzických osôb pre materskú školu. Na účet RZ bolo 

poukázaných v roku 2020 2.725, 18€. Z poukázaných finančných prostriedkov sa v letných mesiacoch 

zaplatili opravy herných prvkov na školských dvoroch, zakúpené boli herné prvky na školský dvor 

Milana Marečka 16. Začala sa revitalizácia školského dvora MŠ Milana Marečka 16, pani riaditeľka 

poprosila rodičov o akúkoľvek pomoc s úpravou školského dvora, s dobrovoľným príspevkom 

poprípade so sponzorským darom. 

 

K bodu 6) 

Členovia RZ hlasovaním schválili príspevok do RZ v sume 10€ na jeden polrok. Ak má dieťa 

v materskej škole súrodenca, rodič platí príspevok do RZ len za jedno dieťa v jednej triede. Podľa 

príslušného VZN MČ Bratislava - Devínska Nová Ves č. 4/2021 je čiastočná úhrada nákladov za pobyt 

dieťaťa v MŠ stanovená na sumu: 24,89€ mesačne. 

 

K bodu 7) 

Riaditeľka materskej školy oboznámila rodičov s plánovanými akciami v materskej škole v školskom 

roku 2021/2022. Divadielka, koncerty a predstavenia podľa ponuky a aktuálnej epidemiologickej 

situácie. 

September  

• Triedne aktívy. 

• Výber krúžkovej činnosti. 

• Európsky týždeň športu – „Športový deň“. 

• Kampaň zameraná na podporu zdravého, bezpečného a udržateľného dochádzania detí či 

pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2021. (od 27. septembra až 8. októbra 2021). 

Október 

• Začiatok krúžkovej činnosti – oboznamovanie s cudzím jazykom (Aj, Nj), Eleganza 

(spoločenský tanec), Šach, Pohybový krúžok (futbal pre chlapcov a dievčatá), Predplavecký 

výcvik predškolákov (podľa aktuálnej epidemiologickej situácie), Korčuliarský výcvik pre 

predškolákov (podľa epidemiologickej situácie) 

• Sokoliari – (1.10, 4.10, 8.10.2021) sokoliarske vystúpenie pre deti. 

• Deň jablka (21.10.2021) – ochutnávka výrobkov z jabĺk. 

• Šarkaniáda. 

• Mesiac úcty k starším – darček pre starkú a starkého – spolupráca so Senéciom. 

• Zahrajko pre deti – koncert Spievankova pre deti. 

• Tekvičková slávnosť – jesenné dielničky pre deti v triedach. 

November 



• Jeseň v Dendroparku – spoznávanie prírody v okolí DNV. 

• Spolupráca s Ekocentrom DNV – prednáška pre deti „Vtáky na krmidlách“. 

• Divadlo Oskar – predstavenie Škaredé káčatko ide o divadelné predstavenie s pútavým 

príbehom, v ktorom sa deti stretnú s mnohými zvieracími postavami, ktoré zobrazujú rozmanité 

ľudské vlastnosti a povahy. Prostredníctvom veršovaných dialógov a veselých pesničiek 

poukážeme deťom na spoločenské rozdiely. Zaujímavou scénou, pestrými kostýmami a krásnou 

hudbou sa deti prenesú do rozprávky, ktorá ich zabaví a zároveň aj poučí. 

 

December 

• Mikuláš v materskej škole. 

• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – spolupráca s MČ Bratislava DNV. 

• Vianočné besiedky s vianočnými darčekmi. 

 

Január 

• Divadlo OSKAR – divadelné predstavenie „Kocúr v čižmách“. 

 

Február 

• Príprava na depistáže – logopedické, psychologické – pripravenosť do ZŠ. 

• Korčuliarský výcvik. 

• Karneval. 

 

Marec 

• Overovanie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania. 

• Depistáže detí plniacich PPV – spolupráca s CPPPaP Fedáková 6, Bratislava. 

• Návšteva knižnice v DNV. 

• Dinosaury – prednáška pre deti v spolupráci s Ekocentrom DNV. 

 

Apríl 

• Zápis do ZŠ. 

• Svetový deň zdravia (7.4) – beseda s lekárom, lekárnikom, zubárom. 

• Deň Zeme (22.4.2022) – mobilné planetárium v MŠ. 

 

 

Máj  

• Zápis do MŠ. 

• Deň Slnka (3.5) – Rozsvieťme materskú školu – výroba slnka rôznymi VV technikami. 



• Svetový deň rodiny - Deň matiek – besiedka (podľa akt.epidemiologickej situácie) 

• Svetový deň – pohybom k zdraviu – športový deň (10.5) 

• Oboznámenie rodičov s letnou prevádzkou MŠ. 

 

Jún 

• Deň detí. 

• Hasiči v MŠ – spolupráca s dobrovoľnými hasičmi DNV. 

• Policajti v MŠ – spolupráca s policajným zborom SR. 

• Predplavecký výcvik (podľa akt. epidemiologickej situácie). 

• Rozlúčkové besiedky predškolákov. 

• Kopncoročné ukážky krúžkov Eleganza, Simsala, Aj. 

 

K bodu 8) 

Riaditeľka oboznámila rodičov o rekonštrukcii letnej kúpeľne v MŠ Milana Marečka 16, 

s dobudovaním detských toaliet v kúpeľni Lienky a Sovičky a tiež poskytla informácie k novo 

vzniknutej triede „Predškoláci“, ktorá bude v priestoroch bývalého detského centra Bublinka. 

Rekonštrukcie prebiehajú v úzkej spolupráci so zriaďovateľom. Riaditeľka MŠ tiež informovala rodičov 

o úspešných projektoch v školskom roku 2020/2021 v ktorých MŠ uspela a z ktorých získala peňažné 

granty – „Múdre hranie“ a „Predškoláci“. 

Riaditeľka MŠ vyzvala rodičov, aby pri rôznych nejasnostiach a problémoch komunikovali s triednymi 

učiteľkami alebo s riaditeľkou a nie na sociálnych sieťach. 

 

K bodu 9) 

Združenie rodičov ukladá: 

• Členom uhradiť príspevok do RZ vo výške 10€ do konca októbra 2021. 

T: 31.10. 2021 

Z: všetci členovia RZ, rodičia a zákonní zástupcovia detí. 

• Oznámiť zriaďovateľovi materskej školy – MČ Bratislava Devínska Nová Ves schválenie 

prevádzkového času materskej školy. 

T: 15.10.2021 

Z: riaditeľka MŠ 

Pani riaditeľka poďakovala rodičom za účasť. 


