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Zápisnica č.1  

zo schôdze zasadnutia Rady rodičov RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA  

zo dňa 06.02.2017 
 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:   
  1. Otvorenie 

  2. Prehľad čerpania finančných prostriedkov 

3. Riešenie dokúpenia skriniek 

4. Dotazy rodičov, pripomienky 

5. Diskusia, návrhy 

6. Záver 

 

   

1. Otvorenie 

 

Pani Terézia Straková, privítala všetkých prítomných zástupcov rodičov jednotlivých 

tried. 

Medzi ZR privítala pána riaditeľa Papugu. Na začiatku rokovania oboznámila prítomných 

s programom a požiadala o jeho doplnenie a schválenie. K programu nemal nikto námietky. 

Program bol jednohlasne schválený. 

 

 

 

2. Prehľad čerpania prostriedkov 

 

 Prítomní zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom čerpania 

prostriedkov v šk. roku 2016/2017 a pripravovanými investíciami pre šk. rok 2016/2017.  

Prehľad príspevkov:  

Rodičovský príspevok:  

2% Dane:  

Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie,  

Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, skrinky do šatne, knihy, ŠKD 

miestnosť, lavice, tabuľe 

 

 

3. Riešenie dokúpenia skriniek 

      

   Pán riaditeľ Papuga oboznámil zásupcov rodičov jednotlivých tried o stave a počte skriniek 

pre žiakov druhého stupňa. Po dlhej diskosii sme sa jednohlasne dohodli o zakupení skriniek 

pre 5.A a 6.B.  
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4. Dotazy rodičov, pripomienky 

 

   V ďalších bodoch sme preberali zlý technický stav tabúľ – návrhy boli viaceré, ale zatiaľ sa 

nové tabuľe nebudú financovať. Elektronický vrátnik – vyzdvihnutie detí z ŠKD rodičmi. 

Španielčtina – riešenie výučby (gramatika, výslovnosť) – pán prof. je dobrý len pre 

pokročilých študentov. Informatika – treba doriešiť výučbu. Krst – informácie pre rodičov 

majú byť podané osobne, nie cez tri osoby. 

Geografia pre piaty ročník , pracovný zošit nie je vhodný a deti sa z neho neučia. 

  

. 

  

5. Diskusia, návrhy 

 

    ŠKD – sú rodičia ktorý sú veľmi spokojný z vedením ŠKD, ale sú aj rodičia ktorý niesú 

spokojný. Názor nespokojných rodičov je, že to nefunguje aj kvôli novým družinárkam ktoré 

nemjú asi ochotu pomôcť deťom z DÚ stále len na nich kričía. Potom je dieťa unavené z 

celého dňa a robiť si večer DÚ je tažké. To by si mali robiť podľa harmonogramu v družine. 

Nevhodné správanie družinárok, deti do ŠKD veĺmi neradi chodia a hľadajú úniky ako 

najlepšie skrátiť pobyt v družine. 

8.A. triede deti zoškrabovali zo stieň pleseň bez ochranných prostriedkov. 

6.A. trieda dlhodobo rieši správanie medzi žiakmi. 

 

 

6. Záver 

 

Na záver Terézia Straková poďakovala všetkým prítomným za účasť z prísľubom pána 

riaditeľa Papugu o vyriešenie všetkých horeuvedených problémov. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 06.02.2017 

 

 

 

 

Zapísala:  Terézia Straková                     

  


