Zápisnica č.1
zo schôdze zástupcov rodičov združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA
zo dňa 20.09.2016
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a hospodára
3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov
4. Dotácie lyžiarského výcviku
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 p. Straková Terézia (počet prítomných
podľa prezenčnej listiny).
Prednesenie návrhu na voľbu podpredsedu. Za podpredsedu bol navrhnutý
a jednohlasne zvolený p. Marián Mesároš
Prednesenie návrhu na voľbu hospodára.
Za hospodára bola navrhnutá a jednohlasne zvolená p. Pavlína Lajčiaková.
3. Prehľad čerpania prostriedkov
Prítomní zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom čerpania
prostriedkov v šk. roku 2015/2016 a pripravovanými investíciami pre šk. rok 2016/2017.
Rodičovský príspevok: 4617,74 EUR
2% Dane: 1590,88 EUR
Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, 3 ks monitorov, 4 ks projektorov
didaktické pomôcky, kultúrne podujatia- Adventné predstavenie, Chemická show.
Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, didaktické pomôcky, knihy,
prednášky, športovo – kultúrne podujatia.
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4. Dotácie lyžiarského výcviku
Zo strany vedenia ZŠ s MŠ Riazanská Ing. Pošvancovej zaznela požiadavka zaplatiť
zálohu za lyžiarsky výcvik 50 EUR pre 25 detí = 1250 EUR s návratnosťou.
Zástupcovia tried požiadavku jednohlasne odsúhlasili.
5. Dotazy rodičov, pripomienky
I. trieda
p. Adamková, tr. učiteľka navrhla zakúpiť do triedy stavebnicu lego na predmet matematiky
II. trieda
p. Hurinská poukázala na nedodržiavanie harmonogramu v školskej družine, ďalej poukázala
na neprimerané financovanie ŠKD vo výške 25 EUR, v ktorej sa podľa jej vyjadrenia
nepracovalo a nebola zabezpečená dostatočná bezpečnosť. Podotkla, že tr. učiteľka Suchá
vyžiadala 10 EUR na výlety a doplnky pre deti. Poukázala na neinformovanosť ohľadom
využitia a platnosti vzdelávacích poukazov. Navrhla zlepšiť informovanosť a prehľadnosť
krúžkov platených a neplatených. Ako rodič nie je informovaná, či si musí zabezpečiť
prihlásenie platených krúžkov individuálne. Doporučila zakúpiť do ŠKD lopty, švihadlá a
pod. Konštatovala, že družinárka triedy uviedla, že výlety pre deti sú povinné (Železná
Studienka).
V. trieda
P. Witteková navrhla pokračovať v zakúpení skriniek a zaviesť systém vyzdvihnutia detí
prostredníctvom kartičiek (zalaminovaných preukazov).
Triedna učiteľka Tomašovičová navrhla zmeniť neprehľadnú učebnicu matematiky.
VI. trieda
p. Lajčiaková navrhla riešiť šatne komplexne, zakúpením nových skriniek a z dôvovodu
prevencie pred krádežou zabezpečiť pletivom zakrytie šatne. Ďalej sa dožadovala spevniť
príchod – zadný vchod, kde sa tvoria mláky a zadržiava sa voda.
P. Lajčiaková tlmočila požiadavku rodičov s nespokojným učiteľom španielčiny, ktorý
využíva nevhodné praktiky vo forme písomných trestov a nie je pre deti prínosom, vzhľadom
k tomu, že mu nerozumejú.
VIII. trieda
Ing. Gondášová - navrhnutie príchodu cez bránku z MŠ Letná
IX. trieda
P. Speváková sa dotazovala k nemeckému jazyku, ktorý by sa vymenil za španielsky jazyk.
Vyjadrila požiadavku, aby predmet slovenský jazyk nebola nultá vyučovacia hodina.
6. Diskusia, návrhy
Zazneli návrhy za výmenu španielského jazyka za nemecký jazyk.
Vedenie ZŠ s MŠ Ing. Pošvancová vyjadrila náklonnosť k návrhu, avšak z organizačných
dôvodov až v nasledujúcom školskom roku.
7. Záver
Na záver Mgr. Veronika Macháčová poďakovala všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave, 21.09.2016

Zapísala: Mgr. Veronika Macháčová
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