Zápisnica č.1
zo schôdze zasadnutia Rady rodičov RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA
zo dňa 22.09.2015
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a hospodára
3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov
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.
2. Voľba predsedu a hospodára
Prednesenie návrhu na voľbu predsedu.
Za predsedkyňu bola navrhnutá a jednohlasne zvolená Mgr. Veronika Macháčová (počet
prítomných podľa prezenčnej listiny).
Prednesenie návrhu na voľbu podpredsedu.
Za podpredsedu bol navrhnutý a jednohlasne zvolený p. Marian Mesároš
Prednesenie návrhu na voľbu hospodára.
Za hospodára bola navrhnutá a jednohlasne zvolená Ing. Kristína Gondášová
3. Prehľad čerpania prostriedkov
Prítomní zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom čerpania
prostriedkov v šk. roku 2014/2015 a pripravovanými investíciami pre šk. rok 2015/2016.
Prehľad príspevkov:
Rodičovský príspevok: 3 660,00 EUR
Príspevok na maľovanie: 842,00 EUR
2% Dane: 1602, 36 EUR
Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, skrinky do šatne, stoličky, stoly,
dvere, počítačové vytríny, wifi, didaktické pomôcky, knihy, prednášky, športovo – kultúrne
podujatia.
Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, skrinky do šatne, didaktické
pomôcky, knihy, prednášky, športovo – kultúrne podujatia, maľovanie, podľa potreby.
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4. Členstvo v Slovenskej rade rodičovských združení
Zástupcovia rodičov na poslednom stretnutí z 18.02.2015 jednohlasne odsúhlasili
vystúpenie z organizácie Slovenskej rade rodičovských združení, avšak zvážia ešte jej
členstvo v budúcnosti.
5. Dotazy rodičov, pripomienky
Zástupca rodičov 1.B. triedy p. M. Mesároš, tlmočil požiadavky rodičov, ktorí
požadujú informácie ohľadom krúžkovej činnosti, zdôraznili, že chýba mydlo v spoločných
soc. zariadeniach.
Zást. rodičov II.B. triedy p. T. Straková sa dotazovala na krúžkovú činnosť.
Zást. rodičov III.A. triedy p. Mgr. V. Macháčová tlmočila požiadavky na skvalitnenie
informovanosti rodičov ohľadom školských aktivít, návrh na zavedenie dopravnej výchovy na
dopravnom ihrisku, zlepšiť systém preberania detí zo ŠKD
Zást. rodičov IV.A. triedy p. B. Witteková sa dotazovala na konzultačné hodiny,
podpisovanie učiteľom domácich úloh do zápisníkov.
Zást. rodičov V.A. triedy p. M. Aksamitová, tlmočila indiv. problém p. Konečnej,
ohľadom zverejnenia a kontroly domácich úloh na stránke školy.
Zást. rodičov V.B. triedy p. P. Lajčiaková tlmočila dotazy na krúžkovú činnosť,
chýbajúcu triednu učiteľku, možnosť zmeny rozvrhu kvôli telesnej výchove dvojhodinovej(
5-6 hodine), kedy sú deti unavené, II. aj V. trieda sú spolu v družine a idú spolu na obed –
dozor. Zaznel návrh šatňovej skrinky pre dvoch.
Zást. rodičov VII.A. triedy p. Ing. K. Gondášová sa dotazovala na nevyhovujúce
hygienické podmienky triedy. Rovnako uviedla návrh zmeny rozvrhu pre dievčatá, ktoré majú
nultú hodinu v pondelok a v piatok telesnú hodinu a sú celý deň spotené.
Zást. rodičov VIII.A. triedy p. B. Speváková sa dotazovala na šatňové skrinky, ktoré
sú nevyhnutné z dôvodu poriadku a kultúry školy, prázdna trieda bez úložného priestoru.
Poukázala na voľnú hodinu – obed – následná telesná výchova.
6. Diskusia, návrhy
Zástupcovia tried sa pripomienkovali k triedam, ktoré sa neuzamykajú.
Navrhnúť zlepšiť systém preberania detí z družiny.
7. Záver
Na záver Mgr. Veronika Macháčová poďakovala všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave, 23.9.2015

Zapísala: Mgr. Veronika Macháčová
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