
Zápisnica 
z Plenárneho RZ pri Materskej škole, Hviezdoslavova 2, Ladce zo dňa 20.09.2017 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Program:  

1, Otvorenie (predstavenie vedenie MŠ) 
2, Určenie zapisovateľa zápisnice 
3, Informácie o príspevkoch VZN, ZRPŠ, Oboznámenie o školskom poriadku  
4, Správa o hospodárení za školský rok 2016/2017    
5, Plán činností na školský rok 2017/2018  
6, Oboznámenie o plánovaných akciách navrhovaných riaditeľkou MŠ a krúžková činnosť 
7, Diskusia 
8, Uznesenie 
9, Záver 
 
1, Otvorenie (predstavenie vedenia MŠ)  
Plenárne rodičovské združenie otvorila a viedla predsedníčka ZRŠ Ing. Zuzana 
MalovcováSeidl. Po uvítaní rodičov predstavila nové vedenie MŠ, ktorou sa stala pani Alena 
Hudáková.  

Predsedníčka  ZRŠ podotkla, že je potrebné zvoliť nových členov ZRŠ. Členmi ZRŠ pre rok 
2017/2018 sa stali:   

Predsedníčka ZRŠ    Ing. Zuzana MalovcováSeidl 
Podpredsedníčka ZRŠ  Ing. Jana Hučková 
Pokladníčka ZRŠ    Alena Kukučková  
Členovia ZRŠ    1, PharmDr. Daniela Kawuloková, 
    2, Ing. Ľubica Kolníková  

3, Martina Mražíková 
4, Ivana Klobučníková 

  
2, Určenie zapisovateľa zápisnice 
Písaním zápisnice bola poverená Predsedníčka ZRŠ 
 
3, Informácie o príspevkoch VZN, ZRPŠ, Oboznámenie o školskom poriadku 
Predsedníčka ZRŠ oboznámila prítomných o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, 
o ktorých si môžu bližšie informácie prečítať vo VZN č. 8/2016.  
 
Výška ZRŠ bola v minulom roku vo výške 3,00 € mesačne na dieťa. Predsedníčka  ZRŠ navrhla 
zvýšiť príspevok o 2 € mesačne, nakoľko by v celkovej sume bola zahrnutá nová položka, a to 
poistenie proti strate, krádeži vecí a poistenie proti úrazu dieťaťa. Okrem tejto položky by sa 
už neprispievalo ako bolo v minulých rokoch na Mikulášsky balíček a podobne.  
 
Pripomienky k výške príspevku: P. Ing. Mrvová sa spýtala, že či je potrebné mať poistenie 
proti strate a krádeži, na čo jej p. riaditeľka odpovedala, že v MŠ sa môže stať, že sa niečo 



stratí napr. okuliare, pyžamko a pod. a keďže poisťovňa Wüstenrot prišla s ponukou pre MŠ 
na kolektívne poistenie, je táto ponuka premietnutá do zvýšeného poplatku.  
P. Ing. Jurík by chcel vidieť zmluvu a chcel by vedieť na akú sumu je poistná zmluva 
uzatvorená. Upozornil na to, že on má svoje dieťa poistené a či je teda potrebné znova 
navýšiť sumu a dopoistiť deti.  
 
Pani riaditeľka odpovedala, že mu zmluvu pripraví, a môže do nej nahliadnuť.  
 
Predsedníčka ZRŠ nechala rodičom čas na rozmyslenie a hlasovanie sa odložilo na koniec 
stretnutia.  
 
P. učiteľka Janíková prečítala školský poriadok a rodičov oboznámila, že je vyvesený v každej 
triede, kde si ho môžu prečítať.  
 
4, Správa o hospodárení za školský rok 2016/2017    
P. učiteľka Kukučková oboznámila rodičov o čerpaní financií za rok 2016/2017.  Finančné 
prostriedky boli použité na nákup školských pomôcok. Vyzbieraných bolo 2505 € z toho 
použitých 2209,47 € a do tohto školského roka sa prenieslo 295,53 €.  
 
5, Plán činností na školský rok 2017/2018 
P. riaditeľka informovala prítomných o pláne činností , ktoré zahrňujú  

- Dodržiavať Školský poriadok MŠ Ladce 
- Uhrádzať včas príspevok podľa VZN Obce Ladce a príspevok na ZRŠ 
- Zabezpečiť poistenie detí proti strate a krádeží vecí a zdravotné poistenie 
- Pri začínajúcej chorobnosti ponechať dieťa v domácom prostredí, aby nebolo zdrojom 

nákazy pre ostatné deti MŠ 
- Nahlásiť záujem o korčuliarsky a plavecký výcvik, ŠvP triednym učiteľkám.  

 
6, Oboznámenie o plánovaných akciách navrhovaných riaditeľkou MŠ a krúžková činnosť 
P. riaditeľka oboznámila prítomných o plánovaných akciách a krúžkoch. Pre predškolákov sú 
naplánované krúžky:  
a, výtvarný – začal už v tomto týždni  
b, anglický –  október 2017 
 
Pre ostatné deti navštevujúce MŠ  
a, tanečný – október 2017, pokračovanie v pôvodnej zostave 
b, cukrársky -  budúci týždeň, krúžok pre menšie deti  
 
Plánovaný je aj korčuliarsky a plavecký výcvik a škola v prírode. Škola v prírode by sa 
plánovala v termíne od 21.5.2017 v Lazoch pod Makytou v hoteli Čertov. Korčuliarsky výcvik 
by sa realizoval v Púchove na zimnom štadióne a plavecký v Púchove na mestskej  plavárni. 
V prípade záujmu by ale pri korčuliarskom výcviku bol potrebný doprovod rodičov, 
minimálne 2 deti na jedného rodiča, kvôli pomoci pri obliekaní, obúvaní a pod.  
 
Okrem preloženého sokoliarskeho vystúpenia, ktorý sa uskutoční v priebehu októbra. 
Najbližšie sa plánuje rozsvietenie stromčeka, výlov kapra. Deti môžu nosiť do MŠ štuplíky 
z plastových fliaš, ktoré budú neskôr využité na pomoc pre zdravotne postihnuté deti.  



 
7, Diskusia 
V diskusii boli položené otázky znova na zvýšenie poplatku na ZRŠ, a to z dôvodu, na čo ešte 
budú použité peniaze, okrem poistenia. Odpoveď bola, že okrem iného to budú hračky, ktoré 
treba obmieňať a plánovaná rekonštrukcia bývalej kočikárne na telocvičňu. P. Mrvová 
podotkla, či môže doniesť hračky po svojich deťoch. Pani riaditeľka odpovedala, že nie je 
problém a každú hračku uvítajú, pretriedia, prípadne použijú na školskom dvore. P. 
Babečková sa spýtala na možnosť zníženia poplatku za MŠ, keď MŠ navštevujú obe jej deti. 
Predsedníčka ZRŠ povedala, že zistí, či je takáto možnosť. Rodičia sa pýtali, či je potrebné 
doniesť potvrdenie od lekára, aj keď deti nechajú doma na preliečenie bez návštevy lekára. 
P. riaditeľka povedala, že nie je potrebné nosiť potvrdenie od lekára, ak je už dieťa zdravé.  
 
Predsedníčka ZRŠ dala hlasovať za zvýšenie poplatku. Rodičia si zvýšenie poplatku odsúhlasili 
a bude sa vyberať od októbra.  
Pani Martináková verejne vyjadrila poďakovanie za ústretovosť niektorých pani upratovačiek 
a pani učiteliek, ktoré sú ochotné zobrať deti už pred 6 hodinou, nakoľko rodičia musia 
cestovať za prácou a nemôžu dávať deti do MŠ v stanovenom čase.  
Pani riaditeľka vyjadrila pochvalu pani učiteľkám, že výborne zvládli adaptačný proces detí, 
ktoré mal tento rok zmenu, tým že deti ostávali na celý deň v MŠ od prvého dňa.  
 
8, Uznesenie 
Predsedníčka ZRŠ prečítala Uznesenie z Plenárneho RZ pri MŠ, Hviezdoslavova 2, Ladce zo 
dňa 20.09.2017  

1. Dodržiavať Školský poriadok MŠ Ladce 
Termín: trvalý    Zodp.: všetci 

2. Uhrádzať včas príspevok podľa VZN Obce Ladce a príspevok na ZRŠ 
Termín: do 10 v mesiaci  Zodp.: všetci rodičia 

3. Zabezpečiť poistenie detí proti strate a krádeží vecí a zdravotné poistenie všetkých 
detí.  
Termín: do 30.09.2017  Zodp.: riaditeľka MŠ 

4. Pri začínajúcej chorobnosti ponechať dieťa v domácom prostredí, aby nebolo zdrojom 
nákazy pre ostatné deti MŠ.  
Termín: trvalý    Zodp.: všetci rodičia 

5. Nahlásiť záujem o korčuliarsky a plavecký výcvik, ŠvP triednym učiteľkám.  
Termín: Do konca sept. 2017  Zodp.: rodičia 4,5 triedy  

 
9, Záver  
Na záver po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedníčka ZRŠ poďakovala všetkým za 
účasť a ukončila Plenárne rodičovské združenie.  
 
V Ladcoch 20.09.2017 
Zapísala: Ing. Zuzana MalovcováSeidl 
 

 

 



 

 


