
Zápisnica z Rodičovského združenia 

a zo stretnutia Výboru rodičovského združenia s rodičmi

_________________________________________________________________________ 

Dátum rokovania: 10.09.2019

Program rokovania: 

1. Predstavenie pedagogického zboru
2. Oboznámenie s plánovanými aktivitami podľa Plánu prácu, návrh krúžkovej činnosti a

realizácia
3. Informácie a odsúhlasenie školského poriadku
4. Správa o stave finančných prostriedkov RZ
5. Schválenie rámcového návrhu ďalšieho čerpania financií
6. Návrh a schválenie výšky príspevku RZ
7. Voľba členov Rady OZ Báhončatá
8. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

1. Otvorenie stretnutia, predstavenie pedagogického zboru

Zástupkyňa pre MŠ, Mgr. V. Struhárová, otvorila stretnutie a privítala všetkých zúčastnených.
Predstavila  celý  pedagogickí  zbor  Materskej  školy  Báhoň,  privítala  aj  hostí  –  špeciálnu
pedagogičku,  Mgr.  Andreu  Boldišovú  a   animátorky  krúžkovej  činnosti  –  Mgr.  Miroslavu
Kubovovú (tanečný krúžok) a Mgr. Moniku Khúlovú (krúžok Anglického jazyka). Ďalej privítala
členov Rady OZ Báhončatá a vedúcu školskej jedálne Ing. J. Sapákovú.

2.   Oboznámenie s plánovanými aktivitami podľa Plánu prácu, návrh krúžkovej činnosti a
      realizácia

Zástupkyňa pre MŠ predstavila hlavné piliere Plánu práce pre deti v školskom roku 2019/2020:
Jeseň: šarkaniáda, divadielka, návšteva knižnice, týždeň zdravia, tekvičková slávnosť
Zima: Mikuláš, vianočná besiedka, návšteva školy, karneval, návšteva divadla J. Palárika v TT
Jar:  plavecký  výcvik  pre  predškolákov,  návšteva  dopravného  ihriska  v  Trnave  (predškoláci
stredniaci), divadielka
Leto: výlet, noc v škôlke, rozlúčka s predškolákmi, týždeň detskej radosti a mnoho iného.
Plán aktivít  je  zverejnený  na stránke MŠ v sekcii  –  Plán aktivít.  Keďže jednou  z hlavných
myšlienok materskej školy je spolupráca s rodinou dieťaťa v každom smere... prelína sa aj do
spoločných  popoludňajších  aktivít  s  rodičmi.  Dňa  4.11.2019  sa  uskutoční  v  rámci  Dňa
materských  škôl  Deň  otvorených  dverí  pre  rodičov  detí:  “Ako  sa  hrám  a  tvorím  v  MŠ”.
Zástupkyňa pre MŠ pripomenula, že do MŠ deti nenosia jedlo alebo sladkkosti, v prípade osláv
sviatkov  detí,  je  rodičmi  odsúhlasený  darček  v  podobe  maličkosti  (nálepka,  omaľovanka,
farbička a pod.).

Krúžková činnosť plánovaná v školskom roku 2019/2020 je určená pre deti od 4 rokov. V tomto
školskom roku je ponuka tanečného krúžku – Tanečníček, pod vedením p. Kubovovej každý
štvrtok. Trvanie krúžku 45 min. Platba za krúžok je 40e za polrok. Odučí v priemere 15 hodín,
vrátane vystúpení za rok. Deti počas školského roka vystúpia na detskom festivale v Pezinku,



ale aj pri príležitosti Dňa matiek, Stavania mája a iných kultúrnych podujatí. Krúžok anglického
jazyka  je  organizovaný  pod  občianskym  združením  “Smelo  do  sveta”,  prostredníctvom
programu:  English  playtime.  Okrem bežnej  výuky,  deti  zažijú  aj  zážitkové hodiny v  podobe
pikniku a pod. Krúžok bude prebiehať v pondelok a v stredu za poplatok 55e/ na polrok, ktorý
zahŕňa aj  sumu pracovného zošita.  Vždy 2x do týždňa po 30 min.  Informácie o výučbe sú
dostupné  na  webe.  Krúžková  činnosť  prebieha  od  októbra  2019  do  mája  2020,  vždy  s
písomným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

Opäť  bude  v  materskej  škole  s  deťmi  pracovať  špeciálna  pedagogička  p.  Boldišová  pre
možnosť zlepšenia grafomotorických zručností detí alko aj fonematického uvedomovania. Bude
pracovať predovšetkým v predškolkej triede 1x týždenne s vybranými predškolákmi ako súčasť
prípravy  do  prvého  ročníka  základnej  školy.  Predovšetkým  sa  špecializuje  na  poruchy
pozornosti,  výslovnosti,  správania  a pod.  Možná spolupráca so špeciálnou pedagogičkou je
vždy po dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa a po ich písomnom súhlase.

3. Informácie a odsúhlasenie školského poriadku

Zástupkyňa  pre  MŠ  odovzdala  slovo  Ing.  J.  Sapákovej  –  vedúcej  školskej  jedálne,  ktorá
informovala prítomných rodičov o zmenách v školskom stravovaní a o poplatkoch, ktoré boli
odsúhlasené poslancami obce Báhoň. Denná stravovacia jednotka je 1,51e + réžia 0,40e. Deti
v predškolskej triede majú nárok na dotáciu 1,20e/deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.Teda platia réžiu – 0,40e/deň, ktorá sa
bude účtovať 2x ročne (september – december 2019 a potom január – jún 2020). Rodičom
zároveň  vzniká  povinnosť  odhlasovať  deti  zo  stravy  deň  vopred  do  14.00  hod.  V  prípade
náhleho ochorenia dieťaťa je možné vyzdvihnúť si obed v školskej jedálni, ale za obed rodič
uhrádza plnú sumu (na dieťa sa v tomto prípade dotácia nevzťahuje).  Strava ako aj postup pri
odhlasovaní,  príp.  prihlasovaní  dieťaťa  je  podrobne  rozpracovaný  v  Školskom  poriadku  –
vychádza z VZN obce Báhoň č.2/2019 o výške príspevkov v školách, školských a výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach, s platnosťou od 1.9.2019.

Pani  zástupkyňa  pre  MŠ  informovala  prítomných  o  základných  informáciách  zo  Školského
poriadku. Upozornila na najdôležitejšie body:

- prevádzka MŠ (od 6.00 hod. do 16.30 hod.) bola prerokovaná so zákonnými zástupcami a
odsúhlasená zriaďovateľom – OÚ v Báhoni (vyhl. č. 306/2008 o MŠ, § 2 ods. 6),

- štandardne je potrebné dieťa priviesť do MŠ najneskôr do 8.00 hod., pričom je nutné osobne
ho odovzdať učiteľke do triedy,

-ak dieťa nenastúpi do MŠ, je potrebné ho telefonicky odhlásiť z obedov – priamo v školskej
jedálni deň vopred do 14.00 hod.,

- možnosť priviesť deti do MŠ najneskôr do 10.00 hod., v prípade, že dieťa musí napr. navštíviť
lekára z dôvodu, ktorý mu nebráni naďalej sa zúčastňovať dochádzky v materskej škole (pričom
rodič deň vopred informuje pedagog. personál o neskoršom príchode dieťaťa na nasledujúci
deň),

- pre deti prichádzajú zákonní zástupcovia a nimi splnomocnené osoby staršie ako 10 rokov do
16.30  hod.  Neodôvodnené  vyzdvihnutie  dieťaťa  z  MŠ  po  tomto  čase  je  považované  za



priestupok voči školskému poriadku a je dôvodom na zápis potvrdený zákonným zástupcom
dieťaťa,

– v materskej škole prebieha tzv. ranný filter – učiteľka príjme od rodiča len dieťa, ktoré je
zdravé,

– deti majú zákaz nosiť do zariadenia osobné veci – poprosili, aby rodičia dbali nato, aby
dieťa nemalo po príchode do MŠ v ústach žuvačku,  nenosilo  nebezpečné predmety
(kľúče a pod.), prípadne tvrdé hračky a pod.

– Pani  zastupkyna  vypichla  aj  dolezite  pravo rodicov  vyuzivat  konzultacie  s  ucitelmi
(samozrejme  pocas  konzultacnych  hodin  a  nie  pocas  vyucovania).  Upozornila,  aby
rodicia odovzdavali deti priamo do tried do ruk ucitelky z dovodu ich bezpecnosti.

-  výška zákonného príspevku,  ktorú určí  zriaďovateľ  -  v súčasnosti  15,- EUR mesačne pre
dieťa,  ktorého zákonní  zástupcovia  majá  trvalý  pobyt  v  obci  a  20,-  EUR za dieťa,  ktorého
zákonni  zástupcovia  nemajú  trvalý  pobyt  v  obci.  Príspevok  je  možné  uhradiť  aj  spolu  za
mesiace september – december 2019 a následne až v mesiaci január 2020 za január – jún
2020; úhradu netreba dokladovať výpisom z účtu; príspevok nie je povinnosť uhrádzať za dieťa,
ktoré  má  jeden  rok  pred  plnením  povinnej  školskej  dochádzky  alebo  za  dieťa,  ktoré
nenavštevuje materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov, ktoré sú preukázateľné. Príspevok sa uhrádza vždy do 10.
dňa  v  mesiaci.  Ďalej  ak  dieťa  nedochádza  v  čase  školských  prázdnin  alebo  je  prerušená
prevádzka materskej školy, vtedy uhrádza len pomernú časť príspevku,

-  v  čase  vianočných  prázdnin  bude  prevádzka  MŠ  prerušená  na  čas,  ktorý  bude  vopred
písomne prerokovaný s rodičmi,

-  počas  jarných  prázdnin  bude  MŠ  fungovať  bez  prerušenia,  pri  zníženom  počte  detí  sa
aktuálne obmedzí na činnosť nižšie počtu tried,

- počas letných prázdnin bude MŠ prerušená na 5 týždňov, z dôvodu dôkladného vyčistenia
priestorov MŠ, čerpania dovolenky zamestnancov.

Úhradu za stravu je potrebné zrealizovať mesiac vopred, a to do 25. dňa v mesiaci. Vedúca
školskej jedálne Ing. J. Sapáková odporúča úhradu za stravu elektronickou formou. Ak má dieťa
výnimku v stravovaní zo zdravotných dôvodov, je potrebné doložiť lekárske potvrdenie.

Čo sa týka ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ak je v trvaní viac ako 30
po sebe nasledujúcich dní, treba ju oznámiť písomne zástupkyni pre MŠ. Ak dieťa nenavštevuje
MŠ z dôvodu choroby viac ako 10 dní, je potrebné potvrdenie od lekára o jeho vyhovujúcom
zdravotnom stave pri  návrate do zariadenia ( Zákon 245/2008 § 144 školský zákon). Rodič
môže dieťa ospravedlniť max. na 3 dni. Ak dieťa nebude navštevovať MŠ viac, ako 3 dni a nie
je choré,  rodič  pri  opätovnom nástupe dieťaťa  do MŠ podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti
prostredia.



V prípade výskytu zvýšenej chorobnosti detí, nie je povinnosťou MŠ zavesiť oznam na vývesku
MŠ, učiní tak len v prípade vyskytnú vši alebo zápal očí.

Školský poriadok je sprístupnený na oboch nástenkách v priestoroch MŠ a taktiež na webovej
stránke    materskej  školy  www.msbahon.sk.  Po  preštudovaní  je  potrebné  podpísať
„Oboznámenie so školským poriadkom“ v jednotlivých triedach, ktoré deti navštevujú.

4. Správa o stave finančných prostriedkov RZ

P. pokladníčka M. Supeková, oboznámila všetkých prítomných o peňažnom denníku a stave na
účte OZ Báhončatá k 31.08.2019 – zostatok na účte 3978,54 Eur a hotovosť vo výške 79,21
Eur. Príjmy zo školského roka 2018/2019 boli vo výške 6879,61 Eur, z toho ZRPŠ 5216 Eur a
2% dane 1663,61 Eur. 

Výdavky  počas  školského  roka  2018/2019  boli  vo  výške  5536,21  Eur  a  boli  použité  na
nasledujúce invenstície do materskej školy:

– vybavenie MŠ (1343 Eur): osvetlenie na vianočný stromček, rozkladacie pohovka, knihy,
mravenisko, hračky pod stromček, nábytok do prvej triedy

– akcie  MŠ  (1842  Eur):  výlet  do  Malkia  parku,  Rozlúčka  predškolákov,  projekt  Filip,
hudobný program: Simsalala, Mikulášsky program, koncert a predstavenie hudobných
nástrojov, vozenie na poníkoch, plávanie, divadlo TT

– divadielka (290 Eur)

– výdavky  za  tovar  (1149):  Mikulášske  balíky,  darčeky  na  Vianoce,  ceruzky  pre
predškolákov, pracovné zošity pre všetky deti MŠ, výzdoba tekvičiek, tvorivé Vianočné
dielne, týždeň zdravia s Filipom, natieranie záhradných atrakcií 

– práčovňa (848 Eur)

– poistenie (62 Eur)

5. Schválenie rámcového návrhu ďalšieho čerpania financií

Návrh čerpania prostriedkov na rok 2019/2020, všetci prítomní jednohlasne schválili čerpanie
finančných prostriedkov ako doteraz.

6. Návrh a schválenie výšky príspevku RZ

Príspevok  RZ  bol  navrhnutý  vo  výške  8  Eur/  mesačne  a  jednohlasne  schválený  všetkými
prítomnými.  Príspevok  je  možné  uhrádzať  mesačne,  štvrťročne  alebo  aj  ročne.  Spôsob  a
možnosti  úhrady  sú  uvedené  na  nástenkách  v  šatniach  alebo  aj  na  stránke  MŠ  v  sekcii
poplatky.

http://www.msbahon.sk/


Zároveň všetci prítomní odsúhlasili, že z tohto príspevku bude vo výške 8 Eur hradený darček
pre  predškolákov,  ako  aj  sa  zakúpia  farbičky  pre  každého  predškoláka  (Stabillo  –  6ks)  a
pracovné zošity pre všetky deti MŠ.

7. Voľba členov Rady OZ Báhončatá

Po hlasovaní sa novými členmi OZ Báhončatá stali: Mgr. Monika Štrpková Phd. a Mgr. Ľubica
Bočevová.

Ostatní pôvodní členovia OZ Báhončatá sú: Mgr. Michal Holeš – predseda
                                                                       Ing. Veronika Hincová – podpredseda
                                                                       Mária Supeková -  pokladníčka
                                                                       Ing. Veronika Tonhauserová – člen
V Októbri 2019 sa uskutoční stretnutie OZ Báhončatá, na ktorom sa bude prejednávať čerpanie
prostriedkov na školský rok 2019/2020.

Ďalej sa uskutočnila voľba člena do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Báhoni z rodičov. Rodičia si za
svojho zástupcu v rade školy tajným hlasovaním zvolili p. Mgr. Moniku Štrpkovú, Phd.

8. Diskusia, návrhy, námety, poďakovanie

Zástupkyňa  pre  MŠ,  Mgr.  Struhárová  poďakovala  všetkým  prítomným  za  účasť,  návrhy  a
podnety. Požiadala rodičov o otvorenú komunikáciu, ale aj trpezlivosť a vzájomnú úctu. Pani
Kročkovej poďakovala za nových maskotov – sovičku, žabku, lienku na triedy, ktorých vyrobila a
rodine Bočevovej za opravu záhradného domčeka. 

Predseda OZ Báhončatá M. Holeš navrhol opätovnú brigádu na zveľadenie školského dvora –
natieranie preliezok – 2. náter.

V Báhoni, dňa 18.09.2019

Zapísala: V. Hincová
Overil: V. Struhárová


