
Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej Rady Združenia rodičov pri ZŠ Za kasárňou 

konaného 08.02.2022 v Bratislave 

 

Predseda OZ informoval že: 

1) všetky výdaje a príjmy za rok 22/23 sú evidované v tabuľke na google disku, jedná sa o prehľadnú tabuľku, pri 

každom výdaji sa nachádza číslo skenu, skeny sú uložené v rovnakom adresári. Ak má niekto záujem môže 

dostať prístup na čítanie 

 

2) z dôvodu rastúcich cien hygienického materiálu, sme prestali odoberať záchodový papier a utierky na ruky od 

spoločnosti Keko, pri každej požiadavke hľadám najnižšiu cenu na internete vrátane akciových čím sa podarilo 

ušetriť desiatky eur na každom nákupe. 

 

 

3) Uskutočnil sa zber kníh, knihy ktoré sa napodarilo získať darovaním sme zakúpili z Martinusu ktorý nám dal 

zľavu cca 17%. Knižky ktoré nemali v martinuse som za trhovú cenu nákupil v iných kníhkupectvách. 

Zohnať sa mi nepodarilo tieto knihy: 

 

Rick Riordan - Bohovia Olympu 4.   

Rick Riordan - Bohovia Olympu 5.   

King-Smith Dick - Ja a moja príšera   

Masaši Kišimoto - Naruto 2   

Masaši Kišimoto - Naruto 3   

Masaši Kišimoto - Naruto 4   

Masaši Kišimoto - Naruto 5   

Spiderman komiks    

Batman komiks    

Mária Ďuríčková - Bratislavské povesti    

Magnus Chase a bohovia Ásgardu: Thorovo kladivo  

  

 

4) Príjmy zo ZRPŠ k 7.2.23  dosiahli 14 605,00 €  zaplatilo: 618 nezaplatilo 207 

Zoznam neuhradených bude zástupcom tried zaslaný mailom. 

5) Príjem z 2% v kalendárnom roku 2022 (za daňové obdobie 21) dosiahol: 23463,97€ 

6) Čaká nás kampaň ku zberu 2%. Upraviť minuloročný leták. 

7) Možnosť splavov pre deti. Vhodné od 2 ročníka, ako koncoročný výlet. 

 

8) Čaká nás Juniáles. Predseda poprosil o oslovenie aktívnych rodičov v triedach ktorí by sa radi pridali 

k organizácií. 

Vytvorenie tímov ktoré by si vzali na starosť konkrétnu časť.  

Za vedúcich tímov sa prihlásili 

1- Gastročasť – vedúci tímu Bohuslav Dúbravec 

2- Časť aktivity Ivan Palovčík 

3- Časť kultúrna -  program na pódiu – Katarína Rumanovičová 

4- Časť administratívno podporná Nora Snopeková 

 

 

 

 



 

Prebehol úvodný brainstorming k Juniálesu ktorý bude pokračovať v jednotlivých skupinách.  

Navrhy 

Turnaj proti rodičom vo futbale 

Vodná bitka zopakovať mala úspech 

Program čo kde bude ako (zvážiť možnosť koordinácie zo strany učiteľov a vychovávateľov aby 

usmerňovali deti kde sa čo aktuálne deje aby to nezmeškali) 

Ledobrazovka 

Určiť jedného – moderátora ktorý by počas celého dňa ohlasoval nastávajúci program – nazvučiť celý 

areál. 

Hlavny stage presunúť na parkovisko za jedalnou. Orientácia smer polus 

Vystupenie našich detí z krúžkov na škole: Street art, gymnastika, spev 

Lezecka stena 

Fotokútik na vystrojenie sa a fotenie zistit od p. riaditelky to čo bolo na plese. 

 

 

 

Zápis vyhotovil:  

Ivan Palovčík 

 

 

 

Zápis overil: 

Nora Snopeková 

 

 

 

 

 


