Zápisnica č.1
zo schôdze zasadnutia Rady rodičov RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA
zo dňa 12.09.2018
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a hospodára
3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov
4. Dotazy rodičov, pripomienky
5. Diskusia, návrhy
6. Záver
1. Otvorenie
Pani Bc. Terézia Straková, privítala všetkých prítomných zástupcov rodičov jednotlivých
tried, pána riaditeľa Papugu a pani zástupkyňu školy p. Čuntalovú. 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 pani Bc. Terézia Straková (počet prítomných podľa
prezenčnej listiny).
Za podpredsedu bol jednohlasne zvolený p. Daniel Pelísek
Za hospodára bola jednohlasne zvolená p. Lajčiaková Pavlína.
3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov
Prítomní zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom čerpania
prostriedkov v šk. roku 2017/2018 a pripravovanými investíciami pre šk. rok 2018/2019.
Prehľad príspevkov:
Rodičovský príspevok: 40 Eur (jedno dieťa) + 10 Eur (každý ďalší súrodenec) – 5.965,00 Eur
2% Dane: 4.253,58 Eur
Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, notársky úrad, členský príspevok
za Rodičovské združenie, kovové šatníkové skrine, šeky na zaplatenie poplatku, ŠKD – rádio,
stoličky do jedálne, videotelefón, pre ZŠ Riazanská finančný dar ( uhradenie FA), TV
monitoring kanalizácie, šatník delený, 8.A – montáž tabule, 7.B – farba na steny, prečistenie
kanalizácie.
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Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie (každý školský rok ich treba
obnoviť), učebnice a školské pomôcky, rekonštrukcia telocvične, rekonštrukcia školského
ihriska, vonkajšia kanalizácia.

4. Dotazy rodičov, pripomienky
V ďalších bodoch sme preberali návrhy a pripomienky rodičov.
1. Požadujeme, aby bol možný vstup rodičov a žiakov do našej školy aj keď prídu ráno po
7:30 hod. Ide o žiakov, ktorí navštevujú ŠKD.
2. Požadujeme, aby si žiaci písali domáce úlohy v ŠKD.
3. Nechceme, aby sa žiaci počas ŠKD presúvali do druhej triedy ( II.B ).
4. Po vzájomnej dohode RR a s pánom Papugom sme odsúhlasili, že každý rok k 10. júnu
dostane RR zoznam školských pomôcok ( vrátane učebníc) pre každý ročník, ktoré bude
škola potrebovať ku kvalitnej výučbe v nasledujúcom školskom roku. Následne sa
odsúhlasí/ neodsúhlasí ich dokúpenie prostredníctvom financií RR.
5. Návrh – balíček pre deti (školské potreby).
6. Pán Papuga napíše list MU BA-NM o havarijnom stave vonkajšej kanalizácie školy,
s úmyslom upovedomiť a opravou zo strany MU BA-NM sa vyhnúť možnej havárii
v budúcnosti, nakoľko sa v tomto roku kompletne zrekonštruovali sociálne zariadenia
školy.
7. V triedach, v ktorých chýbajú skrinky a boxy, sa dokúpia naraz pre celú školu. Pán Papuga
pošle cenovú ponuku.
8. Rekonštrukcia telocvične, hlavne malá telocvičňa je v zlom technickom stave – možnosti
financovania zo strany ZŠ.
9. Rekonštrukcia školského ihriska - možnosti financovania zo strany ZŠ.
10. Otázka na pána Papugu, či bude v V.B interaktívna tabula. Pán Papuga preverí možnosť
umiestnenia spomínanej tabule do V.B.
11. Doplnenie zástupcov RR za I.A, I.B a VIII.A triedu.
12. Aktualizácia Stanov RZ ZS s MS Riazanská 75, Bratislava.
13. Požiadavka na dôsledné zaznamenávanie termínov písomných testov učiteľmi v systéme
EduPage za účelom vyhnutia termínov.
14. Odsúhlasenie nezmeneného príspevku ZRPŠ pre tento školský rok (40 eur, 10 eur mladší
súrodenec).
5. Diskusia, návrhy
RR sa jednohlasne zhodla, že treba riešiť neplatičov, rekonštrukcia telocvične, vonkajšia
kanalizácia a skrinky s boxmi. Ako aj všetky ostatné body, ktoré je treba bezodkladne riešiť.
6. Záver
Na záver Bc. Terézia Straková poďakovala všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave, dňa 20.09.2018

Zapísala: Bc. Terézia Straková
2

