
Zápisnica z triednej schôdzi dňa: 7.9.2010 

1. Privítanie rodičov 
Rodičov privítali triedne učiteľky Marta Adameková, Iveta Gallaiová a pani 
riaditeľka Zlatica Libaová 

2. Oboznámenie s chodom a podmienkami Materskej školy: 
- deti sú rozdelené do troch vekových skupín 

malá trieda: Lienočky 
stredná trieda: Včielky 
veľká trieda. Sovíčatá 

- rodičia boli oboznámení s výkonovými a obsahovými štandardami 
učebných osnov vychádzajúcich z daných kompetencií detí, s 
výchovnými zložkami a učebnými témami, ktoré sú navrhnuté podľa 
ročných období -> hlavná téma na jeden mesiac, týždenné podtémy 
a celkový sledovaný okruh – Už viem, kto som! 

- oboznámenie s vonkajšími i vnútornými priestormi materskej školy 
spoločný dvor a malý dvor pre najmenších 
trieda, sociálne zariadenia, šatník 
edukačné a didaktické centrá 

3. Voľba členov do výboru 
- zvolení členovia sú: 

pani Manczalová 
pani Valičeková 
pani Polgárová 
a zapisovateľka pani Rajková 

4. Oboznámenie s denným rozpisom činností . 
Rodičia boli oboznámení s:  
- stravovaním detí: desiata, obed, olovrant 
- pobytom na čerstvom vzduchu pred obedom 
- spoločnými aktivitami, edukáciou,  výchovou a vzdelávaním, hrou 

a hrovými činnosťami 
5. Organizačné pokyny.  

Rodičia boli oboznámení s: 
- prevádzkou materskej školy od 16,15 do 16,00 h. 
- webovou stránkou www.mskapitanova.metrona.sk 
- stravným: 

o  v prípade choroby dieťaťa do 6,45 h. v daný deň a denne do 14,00 
h. na t.č. 7701791 

o  oboznámenie s platením stravného 
- vymeškaním dochádzky z dôvodu choroby: 

o  ak dieťa bude chýbať viac ako 14 dní alebo dostane infekčné 
ohorenie je potrebné priniesť potvrdenie od lekára 

o  ak dieťa nemalo infekčné ochorenie stačí podpísať doklad 
o bezinfekčnosti 

- Rozhodnutím o mesačnej platbe vo výške 10,- € za RaPŠ 



6. Diskusia. 
Témou voľnej diskusie bolo 
- obliekanie detí v ročných obdobiach – voliť vhodné oblečenie 
- nový projekt ABC zdravé stravovanie: každý deň treba jesť ovocie alebo 

zeleninu 
- pobyt malých detí vonku na malom dvore 
- žiadosť pani riaditeľky o návrhy pri obnove okraja pieskoviska na veľkom 

dvore a zabezpečenia pieskoviska ochrannými sieťkami – nutná oprava 
- pomoc rodičov pri jarných a jesenných prácach 

Poďakovanie sa rodičom za účasť na triednej schôdzi. 

 

Zápisnicu napísala: Rajková 

Zápisnicu overila : Gallaiová 

 


