
Zápisnica zo stretnutia rodičov v Súkromnej materskej škole STUBAčik, 

Bernolákova 2716/1, 811 07 Bratislava 

 

 

Program: 

1. Privítanie, predstavenie zamestnancov materskej školy. 

2. Informovanie o organizácii školského roku 2021/2022. 

3. Rada školy: informácie o činnosti. 

4. OZ STUBAčik: informácie o činnosti. 

5. Rôzne. 

6. Diskusia. 

1. Pani riaditeľka privítala rodičov na stretnutí, predstavila zamestnancov školy. 

2. Pani riaditeľka informovala rodičov o najdôležitejších bodoch zo školského poriadku:  

- prevádzka MŠ: 7:00 - 16:30 hod;  

- denný harmonogram fungovania detí v MŠ; 

- spôsob prihlasovania a odhlasovania detí zo stravy; 

- organizácia záujmových krúžkoch. 

Rodičom je  školský poriadok k dispozícii v priestoroch materskej školy. 

Pani riaditeľka oboznámila rodičov so situáciou COVID 19, v budove sa zdržiava len jeden 

zákonný zástupca dieťaťa, max. 10 min.  

3. Pani riaditeľka informovala rodičov o zložení členov Rady školy, o jej činnosti. 

4. Pani riaditeľka informovala rodičov o pôsobení a cieľoch OZ STUBAčik. Začne pôsobiť pri 

MŠ od 02.09.2021.  

Predstavila členov prípravného výboru a štatutárneho orgánu. 

Členovia prípravného výboru: Ing. Jaroslava Maroszová 



       Ing. CSc. Ladislav Štibrányi 

       Mgr. Monika Khulová 

 

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslava Maroszová - predseda 

       Ing. CSc. Ladislav Štibrányi - podpredseda 

       Mgr. Františka Demčáková - kontrolór 

Zákonní zástupcovia sa dohodli, že budú prispievať mesačne sumou min. 10€ na účet OZ, 

príspevky budú zasielať mesačne alebo podľa ich rozhodnutia kvartálne. 

5. Pani riaditeľka oboznámila zákonných zástupcov so situáciou dokončenia detského ihriska. 

Rodič pán Funtík, predseda Rady školy navrhol, že napíše list Rektorátu STU, aby urýchlilo 

konanie pri výstavbe detského ihriska.  

6. Rodičom pani riaditeľka vysvetlila podľa akého kľúča boli prijaté nové deti do MŠ, ktorý 

bol odsúhlasený  Rektorátom univerzity ako zriaďovateľom, a ktorý spĺňa stanovisko 

ministerstva školstva. 

Na podnet rodičov bolo dohodnuté, že Rada školy má odsúhlasiť výšku poplatkov a podmienky 

za školné mesačné, ak dieťa dlhodobo nenavštevuje predškolské zariadenie. 

.  

 

 

 

 

V Bratislave, 18.08.2021                                                   Zapísala Mgr. Františka Demčáková 

 

 


