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Zápisnica č.3  

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

 zo dňa 18.02.2015 
 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:   
  1. Otvorenie 

  2. Voľba predsedu do Rady rodičov 

3. Prehľad čerpania prostriedkov 

4. Harmonogram rekonštrukcie ZŠ Riazanská 

5. Spolupráca rodičov ( 2 % z daní, maľovanie tried ...) 

6. Členstvo v Slovenskej rade rodičovských združení 

7. Dotazy rodičov, pripomienky 

8. Diskusia, návrhy 

9. Záver 

 

   

1. Otvorenie 

 

Pani Mgr. Veronika Macháčová, privítala všetkých prítomných zástupcov rodičov 

jednotlivých tried a ako hosťa pozvala riaditeľku ZŠ s MŠ Riazanská 75, Ing. Emíliu 

Pošvancovú a predsedkyňu Rady školy Mgr. Annu Trstenskú. 

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

schválenie. 

 K programu nemal nikto námietky. Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

2. Voľba predsedu do Rady rodičov 

 

 Prednesenie návrhu na voľbu predsedu. Za predsedkyňu bola navrhnutá a jednohlasne 

zvolená Mgr. Veronika Macháčová (počet prítomných podľa prezenčnej listiny). 

 

3. Prehľad čerpania prostriedkov 

 

 Prítomní zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom čerpania 

prostriedkov a pripravovanými investíciami. 

V mesiaci dec. 2014 – febr. 2015 sa využili finančné prostriedky na zakúpenie: 

- skrinky - šatňa 

- kľučky do šatní 

- notár (2%) 

- prenájom copy - toner 

- kanc. papier 

- poistenie proti krádeži 

- stôl, lavice 
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4. Harmonogram rekonštrukcie ZŠ Riazanská 

 

 Riaditeľka ZŠ, Ing. Emília Pošvancová oboznámila zást. rodičov s podrobným 

harmonogramom rekonštrukčných prác, ktoré budú prebiehať od 26.02.2015 do 30.06.2015. 

Podľa § 150 Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, udeľuje riaditeľské voľno dňa 26.02.2015, 27.02.2015, 09.03.2015 a 

10.03.2015. Nástup žiakov do školy je 11.03.2015, kedy sa uskutoční účelové cvičenie o 

07:45 hod. 

Zároveň vedenie ZŠ upozornilo na bezpečnosť detí, ktorá bude posilnená, vyznačením 

zakázaných priestorov, reflexnými vestami zamestnancov spoločnosti, ktorá bude vykonávať 

rekonštrukčné práce. 

Riadny výchovno – vzdelávací program bude prebiehať v náhradných triedach. 

 

5. Spolupráca rodičov  
 

 Mgr. Veronika Macháčová oboznámila zástupcov rodičov s možnosťou poukázať 2% 

z daní na účet RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 75. Tlačivá dostali žiaci na triede s možnosťou ich 

stiahnutia na www. zsriazanska. 

V rámci rekonštrukčných prác, ktoré si vyžadujú vyprázdniť priestory školy, je 

efektívne zároveň vymaľovať triedy 1 – 9. Z toho dôvodu si dovolíme osloviť rodičov o 

finančný príspevok vo výške 15 EUR a viac na žiaka. 

 

6. Členstvo v Slovenskej rade rodičovských združení 

 

 Zástupcovia rodičov nevidia účel členstva v Slovenskej rade rodičovských združení a 

jednohlasne odsúhlasili vystúpenie z organizácie. (počet prítomných podľa prezenčnej 

listiny). 

 

7. Dotazy rodičov, pripomienky 

 

Zástupca rodičov 5.A. triedy p. G. Ječná vyjadrila nespokojnosť za výchovno – 

vzdelávací proces na vyučovacej hodine matematiky. 

  Zást. rodičov I.B. triedy p. T. Straková sa dotazovala na koberec do triedy, ktorý by 

čiastočne  financovali rodičia. 

   

8. Diskusia, návrhy 

 

 Riaditeľka školy Ing. E. Pošvancová informovala o prebiehajúcom korčuliarskom 

výcviku, ktorý sa týka žiakov I.A a I.B. Predchádzala mu tzv. suchá príprava vo forme 

gymnastiky. Korčule sú výlučne majetkom školy. 

  

9. Záver 

 

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

 

 

V Bratislave, 18.02.2015 

 

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Veronika Macháčová                     



 

3 

 

  


