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Zápisnica č.1  

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

zo dňa 18.09.2019 

 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:   
  1. Otvorenie 

  2. Voľba predsedu, podpredsedu 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. 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 zvolená pani Bc. Terézia Straková (počet prítomných podľa prezenčnej 

listiny): za: 8, proti: 1, zdržal: 1. 

Za podpredsedu bola jednohlasne zvolená p. Mede Pavlína. 

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 2018/2019 a pripravovanými investíciami pre šk. rok 2019/2020.  

Prehľad príspevkov:  

Rodičovský príspevok: 40 Eur (jedno dieťa) + 10 Eur (každý ďalší súrodenec) – 6.580,00 Eur  

2% Dane: 1.919,94 Eur 

Náklady zahŕňali: Notársky úrad, členský príspevok za Rodičovské združenie, kovové 

šatníkové skrine, šeky na zaplatenie poplatku, PZ z Matematiky pre 1.,2. a 3. ročník, PZ zo 

Slovenčiny pre 2. a 3. ročník, Ikea – boxy aj z krabicami, UČ z Matematiky.  

Plánované investície: Zakúpenie šatníkových skríň, Ikea boxy do dvoch tried, uhradenie 

pobytu zdravotníka na lyžiarskom kurze pre 7. a 8. ročník.  

                              



 

2 

 

4. Dotazy rodičov, pripomienky 

 

    V ďalších bodoch sme preberali návrhy a pripomienky rodičov. 

1. Odsúhlasenie nezmeneného príspevku ZRPŠ pre tento školský rok (40 eur, 10 eur mladší  

      súrodenec). 

2. Pán Matuška založí skupinu na WhatsApp pre RR pre zrýchlenie komunikácie medzi  

    členmi RR. 

3. Pani Mede zistí technické zabezpečenie tried, požiadavka bola, aby všetky triedy boli   

    rovnako technicky zabezpečené.  

4. RR chce, aby bola zrekonštruovaná telocvičňa, zablendovať fugy (vyplniť medzery v  

    parketách/ v podlahe) – p. Paguga vysvetlil, že poslanci prisľúbili rekonštrukciu, ktorá sa  

    bude financovať z eurofondov. 

5. Sociálne zariadenia pri telocvični sa budú riešiť neskôr. 

6. Kanalizácia sa zatiaľ nebude prerábať. 

7. Pán Papuga by chcel v školskom roku 2019/2020 zakúpiť: 

    - šatníkové skrinky 

    - Ikea boxy do dvoch tried 

    - uhradenie pobytu zdravotníka 300,00 € na lyžiarskom zájazde pre 7. a 8. ročník. 

8. Rodičia 9. ročníka žiadajú preveriť možnosť, aby telesná výchova – nultá hodina mohla  

     byť v iný čas a aby TV nebola dva dni po sebe.  

9. Treba zistiť či p. Trstenská nebude potrebovať zábezpeku na lyžiarsky zájazd pre 7. a  

    8. ročník. 

10. V telocvični zablendovať fugy (vyplniť medzery v parketách/ v podlahe) ( poslanci  

      prisľúbili, že sa bude riešiť rekonštrukcia telocvične ), sociálne zariadenia v telocvični sa  

      zatiaľ nebudú rekonštruovať. 

 

 

 

 

5. Diskusia, návrhy 
 

    RR sa jednohlasne zhodla, že treba riešiť rekonštrukciu telocvične, šatníkové skrinky 

a skrinky s boxmi. Ako aj všetky ostatné body, ktoré je treba bezodkladne riešiť. (Riešiť treba 

aj všetky ostatné body.) 

Neskôr sa na pozvanie RR zúčastnil p. Papuga, riaditeľ školy. Chcel, zmeny v komunikácii 

RR a školy a aby sme sa ako RR stretávali raz za dva mesiace. Ďalej chcel vedieť stav účtu 

RR. 

 

6. Záver 

 

   Na záver Bc. Terézia Straková poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 06.10.2019                                       Zapísala:  Bc. Terézia Straková 

 


