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Zápisnica č.2  

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

zo dňa 23.10.2019 

 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:   

  1. Otvorenie 

  2. 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. Dotazy rodičov, pripomienky 

 

    Prediskutovanie návrhov a pripomienok zástupcov rodičov. 

 

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

      súrodenec) - áno: 8, proti: 0, zdržal: 1, za zníženie poplatku: 1 ( 20,00 € ) 

2. Prerábka ihriska + telocvične ... prísľub poslancov 100.000,00 € na ihrisko  

3. RR žiada o zafugovanie parkiet v telocvični 

4. Pani Straková zašle zástupcom RR e-mailom zoznam platcov pre minulý školský rok 

5. Príspevky ZRPŠ poslať do konca januára 2020 aj na splátky – áno: všetci zástupcovia RR 

6. Vytvoriť motivačný list pre rodičov, aby platili príspevky ZRPŠ 

7. Do 10. septembra príslušného školského roka treba dať požiadavku (od učiteľov ) na počet  

    učebníc, ktoré sa majú v daný školský rok zakúpiť. Neskoršie požiadavky na učebnice sa  

    už nebudú uhrádzať RR.   

8. Akcia: - či RR prispeje 100,00 € každej triede na aktivity  

                - škola potrebuje noteboky, či RR zaplatí, je to pre školu priorita, 10 ks, keď bude  

                  dokončená počítačová študovňa tak sa to bude riešiť 

9. RR odsúhlasila rozdelenie peňazí na balíky: 

    - 200,00 € na triedu – jednohlasne odsúhlasené ( na aktivity, výlety .... )  

    - zatiaľ sa neurčí termín vyčerpania 

10. Spraviť tabuľku na minulé peniaze z preddavkov ( zálohy ) 

11. Odsúhlasené 300,00 € na zdravotníka ( lyžiarsky kurz ) 

12. Pani Melová požiadala RR o jednorazový príspevok 200,00 € na učiteľov – 5,00 € na  

      osobu – RR jednohlasne neodsúhlasila 

13. Do kedy sa žiaci 6.B triedy budú učiť na chodbe? 

14. Ako sa budú riešiť problémový žiaci, dňa 22.10.2019 bil Kristián z 5.A triedy žiakov 

      z boxerkou cez veľkú prestávku po hlavách, a deviatak podpaľuje na hodine rôzne veci 
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3. Diskusia, návrhy 

 

    RR sa jednohlasne zhodla, že treba riešiť všetky vyššie uvedené body. 

 

6. Záver 

 

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

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 02.11.2019                                       Zapísala:  Bc. Terézia Straková 
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