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Zápisnica č.2  

zo schôdze zástupcov rodičov združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA  

zo dňa 18.11.2015 
 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:   
  1. Otvorenie – kontrola uznesenia 

  2. Prehľad platby – rodičovský príspevok pre šk. rok 2015/16 

3. Návrh koncepcie investícií 

4. Členstvo v Slovenskej rade rodičovských združení 

5. Dotazy rodičov, pripomienky 

6. Diskusia, návrhy 

7. Záver 

 

   

1. Otvorenie 

 

Pani Mgr. Veronika Macháčová, privítala všetkých prítomných zástupcov rodičov 

jednotlivých tried. 

Na začiatku rokovania oboznámila prítomných s programom a požiadala o jeho doplnenie a 

schválenie. K programu nemal nikto námietky. Program bol jednohlasne schválený. 

 

Kontrola uznesenia:  

 

Zástupca rodičov 1.B. triedy p. M. Mesároš 

Požiadavka: doplniť mydlo v sieťkach do sociálnych zariadení. 

Zást. rodičov III.A. triedy p. Mgr. V. Macháčová 

Požiadavka: zavedenie dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku (certifikov. dopravné 

ihrisko, 1 x ročne). 

  Zást. rodičov IV.A. triedy p. B. Witteková 

Požiadavka: konzultačné hodiny učiteľov uverejnené na webovej stránke. 

Zást. rodičov V.B. triedy p. P. Lajčiaková 

Požiadavka:  zmena rozvrhu kvôli telesnej výchove dvojhodinovej( 5-6 hodine) nie je možná 

v priebehu školského roka. 

  Zást. rodičov VII.A. triedy p. Ing. K. Gondášová 

Požiadavka č. 1: hygienické podmienky triedy sa budú realizovať špeciálnou technológiou. 

Požiadavka č. 2: zmena rozvrhu pre dievčatá, ktoré majú nultú hodinu v pondelok a v piatok 

telesnú hodinu nie je možná v priebehu školského roka. 

  Zást. rodičov VIII.A. triedy p. B. Speváková 

Požiadavka: doplniť šatňové skrinky, realizácia v dec. 2015.  

  

2. Prehľad platby – rodičovský príspevok pre šk. rok 2015/16 

 

 Zástupcovia jednotlivých tried sa oboznámili s prehľadom čerpania prostriedkov od 

sept. 2015 do nov. 2015. Finančné prostriedky sa použili na poistenie detí  voči krádeži, 

úrazové poistenie, prenájom kopírovacieho stroja, didaktické pomôcky a notársky poplatok. 
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Všetci prítomní sa informovali o prehľade platieb od sept. 2015 – nov. 2015 za rodičovský 

príspevok vo výške 4010, 14 EUR. 

 

3. Návrh koncepcie investícií 

 

 Prítomní zástupcovia jednotlivých tried jednohlasne odsúhlasili financovanie:  

4 ks. počítačov x 150 EUR do Živej knižnice  

4 ks. dataprojektorov x 350 EUR 

 

4. Členstvo v Slovenskej rade rodičovských združení 

 

 Zástupca rodičov I. B. triedy p. Mgr. Mesároš predniesol návrhy a vyjadril sa k 

členstvu SRRZ. 

1. Návrh: Zánik ZRPŠ a založenie individuálneho Občianského združenia 

2. Návrh: Zaplatiť členský poplatok za šk. rok 2014/2015 a šk. rok 2015/2016. 

 

Ostatní prítomní zástupcovia jednotlivých tried jednohlasne odsúhlasili zaplatiť členský 

príspevok za šk. rok 2014/2015 a 2015/2016 a zároveň požadovať od SRRZ splnenie 

podmienok z ich strany. 

 

5. Dotazy rodičov, pripomienky 

 

 Zást. rodičov I.B. triedy p. Ing. M. Mesároš požadoval zvýšiť prostredníctvom 

učiteľov informovanosť rodičov  o individuálnom preberaní šekov za školskú jedáleň. 

 Zást. rodičov II.B. triedy p. T. Straková sa dotazovala na doplnenie šekov pre tých, 

ktorý neuhradili rodičovský príspevok. Poukázala na službu pri hlavnom vchode, ktorá sa javí 

2 týždne nefunkčná a z dôvodu častých krádeží doporučila namontovať na bočné vchodové 

dvere vonkajšiu guľu. 

 Zást. rodičov V.B. triedy p. Lajčiaková uviedla, že vznikajú rozpory medzi 

informáciami od triednych učiteľov a informáciami na webovej stránke. (Triedny učiteľ 

uviedol informačné rodičovské združenie od 14:30-17:30 a na webovej stránke od 16:00 – 

17:00). Ďalej poukázala na neskorú informovanosť rodičov o udelení riaditeľského voľna. 

Navrhla, aby triedny učiteľ zadával úlohy pre deti do systému do piatku, lebo cez víkend sú 

žiaci odcestovaní. 

 Zást. rodičov VII.A triedy p. Ing. K. Gondášová sa dotazovala na nevyhovujúci 

systém výučby predmetu španielčiny, kde učiteľ využíva nevhodné výchovné prostriedky, 

pričom nie sú dostupné učebné materiály. 

 Zást. rodičov IX.A triedy p. S. Halle sa dotazovala na väčšie zabezpečenie ochrany 

osobných vecí detí. 

 

6. Diskusia, návrhy 

 

Prítomní zástupcovia sa pripomienkovali k neuzamykaniu tried. 

 

7. Záver 

 

Na záver Mgr. Veronika Macháčová poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Bratislave, 19.11.2015 

 

Zapísala:  Mgr. Veronika Macháčová                     
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