
Zápisnica 
Zo stretnutiaZRŠ pri Materskej škole, Hviezdoslavova 2, Ladce zo dňa 16.01.2018 

Prítomní: Ing. Zuzana MalovcováSeidl 
Ing. Jana Hučková 
 PharmDr. Daniela Kawuloková, 
 Ing. Ľubica Kolníková  
Martina Mražíková 
Ivana Klobučníková 

Alena Hudáková  

Program:  

1, Otvorenie  
2, Informácie o príprave fašiangov v MŠ 
3, Priebežná informácia o čerpaní financií  
4, Pripravované akcie v šk. roku 2017/2018 
5, Diskusia  
6, Záver  
 
1, Otvorenie  
Predsedníčka ZRŠ Ing. Zuzana MalovcováSeidl privítala členov a oboznámila ich 
s programom.  
 
  
2, Informácie o príprave fašiangov v MŠ 
Pani riaditeľa Alena Hudáková členkám ZRŠ oznámila, že dňa 8.2.2018 sa bude konať vo 
vonkajších priestoroch MŠ fašiangový sprievod. Fašiangový sprievod bude od 15:00 hod, kde 
sa masky predvedú po triedach a z každej triedy sa vyberú tri najlepšie masky. Pred 
vyhodnotením masiek bude prebiehať po areáli sprievod masiek, ktorý má deťom priblížiť 
atmosféru fašiangov a udržiavanie tradícií.  Výberovou komisiou budú členky ZRŠ. Členky ZRŠ 
sa zhodli, že odmenená bude aj najlepšia zo všetkých masiek. Po vyhodnotení masiek bude 
pre detičky a rodičov pripravené občerstvenie, pani kuchárky pripravia šišky a hudobná 
zábava. Odmeny pre vyhodnotené miesta budú zabezpečené zo strany sponzorov – vybaví 
predsedníčka ZRŠ, členky. Odmeny pre všetky deti sú zabezpečené ( zaobstarala riaditeľka 
MŠ).   
Členky sa rozhodli požiadať rodičov, aby priniesli koláče ako pri akcii rozsvecovanie 
stromčeka. Táto informácia bude zverejnená na fb stránke MŠ.  
 
3, Priebežná správa o čerpaní financií  
Čerpanie financií – Perníky „Kapor“ na akciu  Rozsvecovanie stromčeka v MŠ 

- Drevený šaškovia na akciu Fašiangy v MŠ (95 ks cena 1ks/ 1,80 € ) 
- Drevené hračky na akciu Deň detí v MŠ -  predpokl. suma 200 €  

 
4, Pripravované akcie v šk. roku 2017/2018 
Bábkové divadlo – doobedňajšie vystúpenie- Janko Polienko – bábkové predstavenie 
                                                                                 Dedo Jaro – hud. vystúpenie 
Jarná brigáda – úprava školského dvora po zime, revitalizácia lavičiek...  



Deň matiek – vystúpenie v KD Ladce / v prípade, že KD nebude otvorený, besiedky ku dňu 
Matiek sa uskutočnia v jednotlivých triedach/ 
MDD – doobeda vystúpenie Ujo Ľubo spojené s detskou diskotékou 
Deň OTCOV- súťaže, posedenie s opekačkou 
 
5, Diskusia 
V diskusii boli položené otázky na pitný režim v triedach, pani riaditeľka zistí situáciu 
v triedach a pitný režim bude zabezpečený ( vyšší príjem čistej vody).  
 
6, Záver  
Na záver programu predsedníčka ZRŠ poďakovala všetkým za účasť a ukončila stretnutie. 
Ďalšie stretnutie bude podľa potreby.  
 
V Ladcoch 16.01.2018 
Zapísala: Ing. Zuzana MalovcováSeidl 
 

 

 

 

 


