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Zápisnica č.1  

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

zo dňa 13.09.2017 
 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:   
  1. Otvorenie 

  2. Voľba predsedu a hospodára 

                        3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov 

4. Riešenie dokúpenia skriniek 

5. Diskusia, návrhy 

6. Záver 

 

 

   

1. Otvorenie 

 

    Pani Terézia Straková, 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, podpredsedu a hospodára. 

Za predsedkyňu bola jednohlasne zvolená p. Straková Terézia (počet prítomných podľa 

prezenčnej listiny). 

Za podpredsedu bol jednohlasne zvolený p. Mesároš Marián.  

Za hospodára bola jednohlasne zvolená p. Lajčiaková Pavlína. 

 

 

3. Prehľad čerpania prostriedkov 

 

    Prítomní zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom čerpania 

prostriedkov v šk. roku 2016/2017 a pripravovanými investíciami pre šk. rok 2017/2018.  

Prehľad príspevkov:  

Rodičovský príspevok: 40 Eur (jedno dieťa) + 10 Eur (každý ďalší súrodenec) – 4.660,00 Eur  

2% Dane: 2.193,21 Eur 

Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, notársky úrad, knihy španielčiny, 

členský príspevok za Rodičovské združenie, kovové šatníkové skrine, interaktívna tabula 

PRO-Board + príslušenstvo, nákup učebníc matematiky pre 1.- 4. ročník (prof. Milan Hejný), 

šeky na zaplatenie poplatku. 

Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie (každý školský rok ich treba 

obnoviť), didaktické pomôcky, knihy, zlepšenie sociálnych zariadení.  
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4. Dotazy rodičov, pripomienky 

 

    V ďalších bodoch sme preberali: 

1. Požadujeme, aby bol možný prístup rodičov a detí našej školy aj keď prídu ráno po pol 

ôsmej. Ide o deti ktoré navštevujú ŠKD. 

2. Ošetriť umiestnenie skriniek, premiestniť alebo presunúť na iné bezpečnejšie miesto školy 

lebo nespĺňajú bezpečnostné opatrenia. 

3. Požadujeme, aby boli toalety v lepšom technickom a hygienickom zabezpečení. 

4. Požadujeme, aby prvý a druhý stupeň sa na obedňajšej prestávke nestretávali o pol druhej 

naraz ( družinári by mali mať obed skôr ako ostatní žiaci) 

5. RR bola oboznámená z odpoveďou p. riaditeľa Papugu na list zo š.r. 2016/2017 kde sa 

zistilo, že na škole sa vyskytla šikana v druhom ročníku. Z odpoveďou a riešením pána 

riaditeľa nie sme spokojní a žiadame vyriešenie tohto problému (ak tento problém naďalej 

pokračuje). 

6. Dohoda zástupcov RR, že koncom novembra 2017 pošle p. Straková všetkým zástupcom 

RR menný zoznam žiakov, ktorí zaplatili a ktorí nezaplatili a úlohou zástupcov RR je urgovať 

neplatičov, aby zaplatili.  

7. Ráno otváranie školy – ranný dozor. Zabezpečiť ranný dozor, aby aj deti ktoré nechodia do 

ŠKD mali prístup do školy. O chvíľu je tu zima a deti ktoré dochádzajú do školy skôr ( okolo 

7:00 hod. ráno ) mali možnosť sa niekde zložiť pred tým ako budú mať možnosť sa rozdeliť 

ráno do tried. 

8. Bolo by vhodné prijať tretiu kmeňovú vychovávateľku do ŠKD.  

9. Žiadame, aby si deti robili domáce úlohy v ŠKD.  

10. Otázka: Prečo nie je v škole herňa, kde by mohli isť všetky deti? 

11.Strava v jedálni je podľa niektorých rodičov príliš slaná, hlavne sa jedná o polievky. 

Rodičia by radi vedeli kto je zodpovedný za stravu. 

12. Ako majú chodiť rodičia pre šeky keď je zakázaný vstup rodičom do školy.  

      (Tento dotaz už bol vyriešený) 

13. Rodičia sú nespokojní, že ich deti majú nultú hodinu. Hlavne sa to týka deviatej triedy. 

14.RR by chcela vedieť koľko by stála rekonštrukcia toaliet pre deti, na základe vypracovanej 

cenovej ponuky.  

 

 

5. Diskusia, návrhy 

 

    RR sa jednohlasne zhodla, že treba riešiť neplatičov, toalety pre deti a umiestnenie 

skriniek. Ako aj všetky ostatné body, ktoré je treba bezodkladne riešiť.  

 

6. Záver 

 

   Na záver Terézia Straková poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 02.10.2017                                       Zapísala:  Terézia Straková 

 


