
Z á p i s n i c a 
 

z plenárnej schôdze  konanej dňa 14. 09. 2010 v MŠ Kapitánova ulica 29, 945 01 Komárno   
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

  1. Zahájenie, privítanie a poďakovanie. 
  2. Kontrola plnenia uznesení. 
3. Pokyny k školskému stravovaniu. 
4. Práca RŠ. 

  5. Návrh a schválenie členov výboru RaPŠ. 
  6. Schválenie členov stravovacej komisie.  
  7. Správa o hospodárení v školskom roku 2009/2010. 
  8. Návrh rozpočtu na školský rok 2010/2011. 
  9. Oboznámenie so školským vzdelávacím programom, CPP a ostatnými    
      dokumentmi školy.  
  10. Organizačné pokyny.   
  11. Diskusia, uznesenie, záver. 

 
K bodu č. 1 
 
 Plenárnu schôdzu zahájila a prítomných rodičov ako i hosťov p. Evu Mádelovú a p. 
Kerepeckú privítala riaditeľka MŠ Zlatica Libaiová, ktorá tiež poďakovala rodičom za pomoc 
pri chode MŠ. Prítomných rodičov oboznámila o investovaní finančných prostriedkov 
získaných z 2% príspevku daní z príjmu, čo predstavuje sumu cca 846,-€, ktorá bude v plnej 
výške investovaná na rekonštrukciu pieskoviska na veľkom dvore MŠ.  
 
 
K bodu č. 2 
 
 Pani riaditeľka informovala o plnení úloh uznesenia z predchádzajúcej schôdze. 
Skonštatovala, že úloha, za ktorú bol zodpovedný Peter Czigle  – nákup náplní do 
multifunkčného zariadenia nebola na základe dohody ešte splnená , termín bol predĺžený do 
konca októbra 2010. 
 
 

 
K bodu č. 3 
 
 Nakoľko pani A. Vörösová – riaditeľka školského stravovania nebola prítomná na 
zasadaní, pani riaditeľka informovala o hodnote dennej stravy ( desiata, obed, olovrant ) ktorá 
je 1,13,-€. Informovala tiež o platení stravného, ktoré je možné vykonať poukážkou v OTP 
banke a to vždy do 1.-ho v danom mesiaci jednorázovým bankovým prevodom ( číslo účtu, 
variabilný symbol a suma sú uvedené na poukážke ) alebo trvalým príkazom poukázať vždy 
do 25. – ho v predošlom mesiaci t. j. napr. na október do 25. – ho septembra. Pri platení 
poukážkou sú preplatky mesačne vyúčtované, pri platení stálym príkazom ja vyúčtovanie 
koncom júna – peniaze sú vrátené na účet rodičov. Pri každej platbe je potrebné uvádzať 
variabilný symbol, nakoľko tento slúži ako identifikačné číslo pre dieťa. Termíny platby za 
stravu je nutné dodržať v opačnom prípade, môže MŠ pristúpiť k pozastaveniu stravy.  



Ak nevie rodič poplatok za stravu dieťaťa uhradiť v daných termínoch toto je 
nutné konzultovať s vedúcou školskej jedálne a to denne od 06:00 h do 14:00 h.  
  

V prípade ochorenia dieťaťa alebo neprítomnosti z iného dôvodu treba dieťa odhlásiť 
zo stravy ráno do 06:45 hod. resp. predošlí deň do 14:00 hod. na tel. čísle 035/7701791 ( 
školská jedáleň Ul.pohraničná č.9, Komárno ). Ak sa nepodarí dieťa odhlásiť zo stravy je 
možné si obed  vyzdvihnúť v Materskej škole najneskôr však do 13:00 h. 
       
 Ak dieťa nemôže z dôvodu ochorenia konzumovať stravu je nutné to oznámiť 
kuchárke v materskej škole písomnou formou správy od detského pediatra.  
 
 K bodu č. 4 
 
 Činnosť a chod RŠ ako i jej význam pri rozhodovaní a chode MŠ prezentovala p. Eva 
Mádelová. Štatút RŠ je zviditeľnený na nástenke. Do RŠ bola jednohlasne za rodičov 
navrhnutá a odsúhlasená v rámci kooptácie p. Adlera, pani Hedviga Polgárová z triedy 
Lienočiek. 
 
 K bodu č. 5 
 
 Bol podaný návrh a predstavenie členov výboru s nasledovnými funkciami:  
 Predsedkyňa – Szilvia Töltésy 
 Tajomníčka – Monika Manczalová 
 Zapisovateľka – Daniela Valíčeková 
 Hospodárka – Denisa Farkašová 
 Revízna komisia – Erika Jávorková, Hedviga Polgárová,  Branko Martinček,  Peter  
            Czigle 
            Členovia – Eva Mádelová, Zlatica Libaiová  
 
Z hlasovania vyplynulo, že návrh členov výboru RaPŠ a RŠ bol zo strany rodičov 
jednohlasne  odsúhlasený.  
Menný zoznam členov výboru bude pani riaditeľkou zviditeľnený na nástenke.  
 
K bodu č. 6 
 
 Bol podaný návrh na členov stravovacej komisie: 
            Za malú triedu – p. Obuchová, p. Sóos. 
            Za  strednú treidu – p. Jávorková, p. Czigle. 
            Za veľkú triedu – p. Plachá, p. Čechmaisterová.  
  
Z hlasovania vyplynulo, že návrh členov stravovacej komisie bol zo strany rodičov 
jednohlasne  odsúhlasený.  
Menný zoznam členov komisie  bude pani riaditeľkou zviditeľnený na nástenke.  
 
K bodu č. 7 
 

Pani hospodárka Denisa Farkašová informovala o hospodárení MŠ v školskom roku 
2009/2010. 
 
 



 
  

K bodu č. 8 
 

Pani hospodárka  Denisa Farkašová informovala o návrhu rozpočtu MŠ na školský rok 
2010/2011, ktorý bol jednohlasne schválený pri  schôdzi RaPŠ konanej 08. 09. 2010. 

 
ROZPOČET 

 
Advent                                                                                                                                 90,-€ 
Mikuláš                                                                                                                                30,-€ 
Tepovanie – zima                                                                                                                30,-€ 
Nákup hračiek Vianoce                                                                                                     600,-€ 
Stromček Vianoce                                                                                                               25,-€ 
Fašiangy, karneval, šašo                                                                                                    120,-€ 
Kvety pre logopedičku                                                                                                        5,-€ 
Členské poplatky združenia                                                                                                50,-€ 
Divadlo Zetek                                                                                                                   120,-€ 
Deň matiek                                                                                                                          90,-€ 
MDD                                                                                                                                  110,-€ 
Príspevok na výlet / Chotín – ranč )                                                                                  100,-€ 
Ladenie klavíra                                                                                                                  150,-€ 
Knihy na rozlúčku                                                                                                             120,-€ 
Batôžky                                                                                                                                40,-€ 
Predplatné časopisov                                                                                                         102,-€  
Tepovanie – leto                                                                                                                  30,-€ 
Náplne do umývačky                                                                                                           30,-€ 
Náplne do multifunkčného zariadenia                                                                               180,-€  
 
 
SPOLU                                                                                                                            2022.-€ 
 

 
K bodu č. 9 
  

Pani riaditeľka oboznámila prítomných so školským vzdelávacím programom, CPP 
a ostatnými  dokumentmi školy, ktoré sú zviditeľnené na nástenkách MŠ resp. sa nachádzajú 
na prístupnom mieste, kde sú k dispozícii rodičom k individuálnemu nahliadnutiu.   
 
K bodu č. 10 
 

Pani riaditeľka oboznámila prítomných, že:  
 

- už druhým rokom funguje www stránka MŠ, na ktorej obsahu sa môžu svojimi príspevkami 
( slovami vo vetách ) podieľať aj rodičia resp. sa môžu zapojiť do diskusného fóra, 
 
- požiadala rodičov, aby deti nosili do MŠ najneskôr do 08:00 h, aby sa vyhrali, v tomto čase 
sa uzamyká aj vstupná brána, ktorú treba za sebou zatvárať, 
 



- ak potrebuje rodič s dieťaťom odísť počas dňa nahlási to učiteľke,  
 
- pri odchode je nutné, aby rodičia z bezpečnostných dôvodov za sebou zatvárali prechodnú aj 
vstupnú bránu,  
 
- ak rodič príde po dieťa, po prezlečení obaja opustia areál MŠ ( dieťa sa nehrá pod dohľadom 
rodiča v areáli MŠ , v meste sú na to určené detské parky, týmto predchádzame neželaným 
školským úrazom), 
 
- úhrada za MŠ sa nemení, do 5. roku dieťaťa ostáva 10,-€, ak má dieťa 5 rokov  októbri, od 
novembra neplatí. 50 % vybratej sumy sa vráti späť na nákup potrebných vecí resp. 
zariadenia, 
 
- do konca septembra je potrebné uhradiť poistenie v celkovej  výške 2,82,-€, z toho je 0,50,-€ 
určené na poistenie proti krádeži a 2,32,-€ na zdravotnú poistku, 
 
- v prípade zmeny adresy, zle napísaného mena alebo priezviska je potrebné toto avizovať,  
 
- ak sa u dieťaťa vyskytne alergia alebo má lekárom dané nejaké obmedzenie v stravovaní je 
potrebné doložiť písomné potvrdenie od ošetrujúceho lekára pani kuchárke,  
  
- o stravovanie v MŠ sa stará p. Vörösová v ZŠ na Ul.pohraničnej č.9 v Komárne,  
  
- deťom nedávať cennosti, hračky, ak si ich prinesú do MŠ tak na vlastnú zodpovednosť 
rodiča, 
 
- ak sa ráno rodič ponáhľa, je nutné, aby dieťa odovzdal učiteľke, dieťa nemôže zostať v šatni 
samé, 
 
- do MŠ odovzdať len zdravé deti, v prípade ak je dieťa choré je potrebné ho nechať doma, 
aby sa nešírila nákaza, v MŠ sa deťom antibiotiká nepodávajú,  
 
- v jesennom období, cez víkend sa v prípade zladenia dodávateľa uskutoční veľká brigáda, 
aby sa do konca decembra ( zákonom daná lehota ) vyčerpali financie z 2 % príspevku daní 
z príjmu,  
 
- po dieťa do MŠ na základe dohody môže chodiť aj iná poverená osoba, ktorá musí byť 
staršia ako 10 rokov,  
 
- deťom do MŠ nedávať zbytočne sladkosti, radšej uprednostniť ovocie, 
 
- ak vedia rodičia nejako materiálne pomôcť ( úprava pieskoviska, papier na kopírovanie, 
čistiace prostriedky, veľké vrecia na lístie, stromček na Vianoce, rybky,  výtvarný materiál, 
poháre a tácky v počte 25 ks pre Lienočky  ) resp. niečím iným užitočným nech si to 
nenechajú pre seba, ale sa ,, pochvália ,, pani riaditeľke.  
 
K bodu č. 11 
 
1. Na nástenku pre oznamy rodičov zviditeľniť funkcie a mená jednotlivých zástupcov tried.   
  Termín: do 20. 09. 2010                                        Zodpovedná: p. riaditeľka  



 
2. Zviditeľniť plánovaný rozpočet a čerpanie prostriedkov za školský rok 2010/2011. 
            Termín: do 20. 09. 2010                Zodpovedná: p. Denisa Farkašová - hospodárka      
 
3. Zakúpiť tonery. 
            Termín: do 30. 09. 2010                Zodpovedný: p. Peter Czigle – člen revíznej komisie      
 
4. Spraviť objednávku detských časopisov.  
            Termín: do 14. 09. 2010                  Zodpovedná: p. Denisa Farkašová - hospodárka      
 
5. Aktualizácia www stránky MŠ.    
  Termín: úloha stála              Zodpovedná: p. Zlatica Libaiová – riaditeľka MŠ      
                                                                               p.  Branko Martinček - člen revíznej komisie      
 
6. Aktívna účasť na brigádach. 
 Termín: úloha stála                          Zodpovední : výbor RapŠ, Rada školy 
 
7. Odviesť prevodom odsúhlasené príspevky rodičov, tiež uhradiť poistné za dieťa na celý 
školský rok vo výške 2,82€. 
 Termín: do 24.09.2010                               Zodpovední : rodičia a tr. Učiteľky 
 
 
Plenárnu schôdzu ukončila a prítomným za účasť poďakovala pani riaditeľka Zlatica 
Libaiová.  
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Valíčeková                                                    Overovateľka: Zlatica Libaiová 


