
Materská škola, Kapitánova ul. 29, 945 01 Komárno 
 

Zápisnica z triednej schôdzky zákonných zástupcov detí z triedy „Včielky“ 
konanej dňa 14. 09. 2010 

 
 

Prítomní: viď prezenčná listina 
 
Program: 
1. Privítanie 
2. Organizácia denných činností 
3. Prevádzka Materskej školy 
4. Poplatky v MŠ za šk. rok 2010 / 2011 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver 
 
Ad 1) Pani učiteľky - Mária Králová a Jana Jobbágyová privítali zákonných zástupcov 
detí. 
 
Ad 2) Pani učiteľka Jobbágyová informovala rodičov o organizácií denných aktivít, 
ktorej rozpis je pre rodičov prístupný na nástenke pred triedou. 
 
Ad 3) Zákonní zástupcovia boli informovaní o čase prevádzky MŠ. MŠ je 
v prevádzke od 6 15 hod. do 16 00 hod. Po 8 00 hod. sa brána MŠ zatvára. V prípade, 
ak nie je možné dieťa priviesť do MŠ pred 8 00 hod. zákonný zástupca by mal 
učiteľky o tejto skutočnosti vopred informovať. 
 
Ad 3) Poplatky v MŠ  
Na základe rozhodnutia RaPŠ  zo dňa 17.09.2009 zákonní zástupcovia žiakov uhradia 
na aktivity, hračky a učebné pomôcky na celý školský rok 40 € za každé dieťa, 
v prípade súrodencov sa táto suma uhrádza len raz na číslo účtu Rodičovského 
združenia pri MŠ Kapitánova : 211505180 / 0900. Suma by mala byť uhradená do 
konca októbra, je možné uhradiť ju aj na 2 splátky. Pri prevode na účet nezabudnúť 
uviesť rodné číslo dieťaťa ako variabilný symbol, do poznámky uviesť meno dieťaťa 
pre ľahšiu identifikáciu platby. 
 
Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ je 10 eur / mesiac. Poplatok sa uhrádza do 10. dňa 
v mesiaci do rúk učiteliek a do 5. roku dieťaťa pred dovŕšením školskej dochádzky. 
 
Poplatok za pracovné zošity (Prvé detské čiary, Prvé detské počty, Prvé detské 
objavy), s ktorými deti v MŠ denne pracujú je 3 €.  
 
Stravná jednotka na mesiac pre jedno dieťa je 22, 60 €. V prípade, ak je dieťa choré 
alebo nepríde do MŠ, rodič stravu odhlási, prípadne si vyzdvihne obed v MŠ. Školské 



stravovanie má na zodpovednosť p. riaditeľka ZŠS v ZŠ Ul. pohraničná č. 9 
v Komárne, Agnesa Vörösová. 
 
Poplatky za poistenie (strata, úraz) sú 2, 82 €, prosíme uhradiť do 24. septembra 2010. 
 
Rodičia do MŠ prinesú hygienické potreby – 8 toaletných papierov, 2 balenia 
papierových vreckoviek, 2 obyčajné mydlá. Taktiež je potrebné priniesť farebné 
ceruzky a nožnice. 
 
Ad 5) Pani učiteľky doporučujú naďalej označovať oblečenie a obuv detí, aby sa 
zabránilo zámene. 
 
Pani učiteľka Jobbágyová poprosila rodičov o okamžité hlásenie zmien v evidenčných 
lístkoch, najmä telefónnych čísel zákonných zástupcov. 
 
Pani učiteľky informovali rodičov o brigádach v rámci MŠ a poprosili ich o aktívnu 
účasť. 
 
Ak má zákonný zástupca možnosť, v škôlke privítajú papier na kreslenie pre deti, 
omaľovánky a iný odpadový materiál pre výtvarné aktivity (látky, vlnu, koženku 
a pod.) 
 
Ad 6) Rodičia sa informovali akým spôsobom zistia, či ich dieťa bude mať záujem 
navštevovať krúžok v rámci MŠ. Pani učiteľky poradili, aby dieťa absolvovalo 1. 
hodinu krúžku (najmä ANJ), a tak zistili záujem dieťaťa. 
 
Ad 7) Pani učiteľky poďakovali zákonným zástupcom detí za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Nina Poláková    V Komárne, 15. 09. 2010 
Overovateľka : Jana Jobbágyová 


