
Zápisnica z riadneho zasadnutia Občianskeho združenia  
Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou 

 
 

Dátum konania: 13. 09. 2017 o 17:30 v zborovni školy 
 
Prítomní: predseda RR:  Katarína Rumanovičová 
 podpredseda RR: Peter Vitkovský 
  členovia RR:  podľa prezenčnej listiny 
 za vedenie školy: Monika Hulenová 
    Hana Mokošová 
 
Program zasadnutia:  1. Prezencia prítomných, odsúhlasenie programu 

   2. Voľba členov výboru pre školský rok 2017/2018 
   3. Oboznámenie s plnením rozpočtu za školský rok 2016/2017 
   4. Schválenie členského príspevku pre školský rok 2017/2018 
   5. Rôzne 
   6. Záver 

 
 
K bodu 1 
Katarína Rumanovičová privítala prítomných na prvom riadnom zasadnutí v školskom roku 
2017/2018 a predstavila rodičom zástupkyne školy PaedDr. Moniku Hulenovú a Mgr. Hanu 
Mokošovú. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia RR z 29 tried. (2 sa ospravedlnili).  
 
K bodu 2 
Pre školský rok 2017/2018 boli schválení: 
 
predseda:     Katarína Rumanovičová 
podpredseda:     Peter Vitkovský 
podpredseda:    Zuzana Snopeková 
zástupca za RR do Rady školy:  Katarína Rumanovičová, Peter Vítkovský 

Silvia Švecová 
zapisovateľ:     Ján Budinský 
do výchovnej komisie za RR:  Peter Vitkovský 
     Zuzana Milerová 
Hlasovanie: všetci za 
 
K bodu 3 
Nakoľko mali rodičia veľké množstvo otázok a pripomienok na pani zástupkyne, p. 
Rumanovičová prítomným navrhla, že informácie ohľadom čerpania rozpočtu a prípadné 
otázky zašle členom RR mailom. Rodičia s návrhom súhlasili. 
 
K bodu 4 
Členský príspevok na školský rok 2017/2018 bol schválený v nezmenenej výške oproti 
minulému školskému roku, t. j.: 
25 eur za jedno dieťa  
20 eur za druhé dieťa  
15 eur za tretie a ďalšie dieťa  



Členský príspevok sa platí 1x ročne. Prosíme rodičov o úhradu do 31. 10. 2017. 
Číslo účtu:   SK86 1100 0000 0029 2988 3956 
Variabilný symbol: 201718 
Konštantný symbol:  0308 
Do správy pre prijímateľa napísať: príspevok RZ, meno dieťaťa, trieda  
 
K bodu 5 
Zmena uzamykacieho systému skriniek na chodbách: 
Pán Novák – školník požiadal členov RR o schválenie financií na zmenu uzamykacieho 
systému skriniek pre deti, nakoľko dochádzalo často k strate kľúčov a zasekávaniu zámkov. 
Zmenou sa taktiež odstráni každoročné preberanie a odovzdávanie kľúčov od skriniek, ako 
tomu bolo doteraz. 
Výmena systému na jednej skrinke bude stáť 2,80 eura. 
Výmena bude uskutočnená do konca septembra. Rodičia zakúpia pre dieťa visiaci zámok. 
Hlasovanie: všetci za 
 
Mobilný telefón s paušálom pre potreby rodičovského združenia: 
Návrh p. Vitkovského zakúpiť pre potreby rodičovského združenia mobilný telefón 
s paušálom, ktorý bude využívať predseda združenia.  
Hlasovanie: všetci za 
 
Pani Mokošová oznámila termíny zasadnutí výchovnej komisie v šk. roku 2017/2018: 
06. 11. 2017 
15. 01. 2018 
09. 04. 2018 
18. 06. 2018 
- všetky termíny predbežne o 14:30. 
 
Ranný príchod detí: 
Vedenie školy apeluje na rodičov, aby deti dbali na dochvíľnosť ranného príchodu do školy 
(dodržiavanie školského poriadku). Za 3 neopodstatnené neskoré príchody bude žiakovi 
zapísaná neospravedlnená hodina. Do 08:15 bude žiak pustený na hodinu, ak príde po tomto 
čase, musí počkať na najbližšiu prestávku. Ak príde žiak od lekára a má vystavené lekárske 
potvrdenie, je mu umožnený príchod na vyučovaciu hodinu v ktoromkoľvek čase.  
Niektorí rodičia sa sťažovali na prístup a komunikáciu pani na vrátnici – pani Hulenová s ňou 
vykoná pohovor.  
Rodičia navrhli, či by mohla byť škola v zimnom období otvorená skôr – vedenie školy pri 
nepriaznivom počasí školu otvorí skôr. 
Deti ráno vchádzajú bočným vchodom. 
 
Pasovanie prvákov: 
Uskutoční sa 25. 09. 2017, p. Rumanovičovej pomôže s organizáciou p. Jarmila Kesanová 
(1.B) 
  
Rekonštrukcia šatne v jedálni: 
Nakoľko deti lámu háčiky v zrekonštruovanej šatni v školskej jedálni, prosíme rodičov, aby 
deťom vysvetlili, že rekonštrukcia sa financovala s príspevkov rodičov a aby sa na háčiky 
nevešali ani inak neničili tieto priestory. 
 
 



Vyúčtovanie za obedy: 
Rodičia žiadajú vedúcu jedálne pani Kvetoslavu Sniščákovú, aby pri vyúčtovaní za obedy 
posielala rodičom aj mailovú informáciu týkajúcu sa vyúčtovania.  
 
Návrhy, podnety rodičov: 

- zistiť, ako často sa volí z RR člen do Rady školy, 
- odmeňovať triedy, ktoré zaplatia príspevok do rodičovského združenia, 
- rozvrhnúť čas obeda, resp. vytvoriť službu v jedálni, alebo iným spôsobom 

zabezpečiť, zrýchlenie výdaja obeda a odovzdanie tanierov, aby v jedálni nevznikali 
veľké zástupy žiakov, 

- zlepšenie fungovania novej webovej stránky školy aj pre mobilné telefóny, 
- zavedenie používania „EduPage“, 
- rodičom prvákov nefunguje prihlásenie do IŽK, 
- zefektívniť branné cvičenie, 
- zabezpečiť, aby boli stále rozvrhy k dispozícii na začiatku septembra, taktiež termíny 

krúžkov organizovaných školou, 
- delenie detí na hodinách cudzieho jazyka na skupiny, 
- aby boli známky do IŽK zapisované 2x do týždňa, 
- zjednotiť zoznam školských pomôcok, zošitov atď. potrebných do jednotlivých 

ročníkov a tento zoznam uverejniť na konci júna na internetovej stránke školy, 
- zabezpečiť do tried policové regále na ukladanie boxov pre deti. 

 
Zo strany vedenia školy je vôľa zlepšiť i veci týkajúce sa technického zabezpečenia školy. 
Nakoľko pani zástupkyne sú vo funkcii iba krátko (posledný augustový týždeň), prosia 
rodičov o trpezlivosť.  
 
Pani zástupkyne reagovali na podnet rodiča, podľa ktorého žiaci už nebudú chodiť na školské 
výlety. Takto podaná informácia je nepresná. Vedenie školy sa zhodlo na tom, že treba zúžiť 
množstvo výletov a najmä zabezpečiť také výlety, ktoré budú pre žiakov prínosom vo výučbe. 
 
Taktiež vysvetlili, že deti sa delia na hodinách cudzieho jazyka až od počtu 24. Škola dostáva 
od zriaďovateľa financie na stanovený počet hodín cudzích jazykov a keďže naša škola má 
rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, na hodiny navyše musí nájsť prostriedky z vlastných 
zdrojov.  
 
Pani Hulenová predniesla informácie týkajúce sa poistenia detí, o ktorých už rodičia boli 
informovaní na triednych aktívoch. Fotokópia podrobnejších informácií je prílohou tejto 
zápisnice. 
 
Pani Snopeková a p. Hulenová apelovali na prítomných rodičov, aby boli v budúcnosti 
nápomocní pri aktivitách pre deti organizovaných združením rodičov, nakoľko z veľkého 
množstva rodičov pomáha stále ten istý úzky okruh  rodičov.  
 
V závere zasadnutia predniesla Zuzana Snopeková návrh, schváliť pre p. Rumanovičovú 
jednorazovú finančnú odmenu. Vykonala pre naše deti množstvo práce a v škole bola nielen 
cez školský rok ale i cez prázdniny, napr. pri rekonštrukcii šatne v jedálni či rekonštrukcii 
učebne nemčiny. 
Tento návrh sa však nestretol s porozumením.  
 
Zapísala: Zuzana Snopeková 


