ZÁPISNICA
z mimoriadnej celoškolskej schôdze Združenia rodičova a priateľov školy (ZRPŠ)
pri Materskej škole (MŠ) Zohor
konanej dňa 4. novembra 2015 o 17:30 h

Prítomní: podľa priloženej zápisnice

Na schôdzi ZRPŠ (ďalej len schôdza) bola prerokovaná nasledovná agenda:

1. Schôdzu otvorila predsedníčka ZRPŠ p. Krebsová, ktorá oboznámila prítomných, že zvolala
schôdzu na žiadosť viacerých rodičov z úmyslom vyriešiť vysokú chorobnosť v MŠ.
2. Slova sa ujala riaditeľka MŠ a oboznámila prítomných, že na základe Vyhlášky č. 306/2008 Z.
z. a Školského zákona má pedagogický pracovník (učiteľka MŠ) kompetenciu rozhodnúť
o prítomnosti dieťaťa v kolektíve či jeho vylúčení zo zdravotných dôvodov. V MŠ sa toleruje
„obyčajné soplíky“ a prípadné zakašľanie nie však sfarbené a/alebo husté hlieny
sústavné/štekavé/dusivé kašľanie. Za dôvod pre vylúčenie dieťaťa z kolektívu sa tiež považujú
pretrvávajúce ťažkosti detí alebo nedostatočné doliečenie, ktoré vedie k potrebe opätovného
liečenia antibiotikami.
3. Riaditeľka MŠ následne otvorila diskusiu, v rámci ktorej niekoľkí rodičia predniesli svoj
pohľad/názor na situáciu a jej riešenie, častokrát čiastočne alebo úplne protichodné. Veľká
časť rodičov sa však ohradila voči postupu, keď sú deti pri spájaní tried popoludní ukladané
na odpočinok do cudzích postieľok s cudzou posteľnou bielizňou a preto dôrazne požiadali
učiteľský zbor, aby pri spájaní tried zabezpečili resp. pomohli deťom s presunom vlastnej
posteľnej bielizne (perinka a vankúšik, ak ho dieťa má). V rámci diskusie bol tiež prijatý
konsenzus, že v prípade ochorenia nebudú panie učiteľky čakať do konca dňa, ale obratom
telefonicky vyzvú rodiča, aby urýchlene prišiel vyzdvihnúť dieťa zo škôlky.
4. Po ukončení diskusie k hlavnému bodu rodičovského združenia informovala predsedníčka
ZRPŠ p. Krebsová o pripravovaných aktivitách, pričom zisťovala možnosti a predbežný
záujem, najmä:
a. lyžiarsky výcvik
b. korčuľovanie
c. deň narcisov
5. Ako posledný bod navrhla predsedníčka ZRPŠ požiadať banku o vydanie debetnej platobnej
karty k účtu ZRPŠ, ktorú by mala v držbe predsedníčka ZRPŠ za účelom operatívnych výberov
hotovosti. Prítomní s týmto návrhom jednomyseľne súhlasili.
Schôdza bola ukončená o 18:30 h.
Zapísal Braňo Netri

