
Zápis zo zasadnutia Občianskeho združenia Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou, zo dňa 9.10.2019 

Program zasadnutia: 

1. Prezencia prítomných 
2. Vstup p. riaditeľky 
3. Informácia o hospodárení a aktivitách za šk. rok 2018/2019  
4. Návrh rozpočtu pre rok 2019/2020 

 
Bod 2: Vstup p.riaditeľky 
 
Pani riaditeľka prítomným ozrejmila ako je to s jazykovými lektormi na škole. Aktuálne sú na škole 2 
nemeckí lektori, ktorí sú súčasťou pedagogického zboru a pracujú primárne s deťmi 7. a 8. ročníkov, 
ktoré sa pripravujú na Sprach Diplom. Anglický jazyk  sme na žiadosť rodičov minulý rok podporili 
Native speakerom, primárne pre 8 ročníky (1 hodina každý 2. týždeň každá skupina). Anglický lektor 
je hradený z prostriedkov RZ. Na konci minulého šk. roka sme sa dohodli na rozšírení pôsobenia AJ - 
lektora aj v piatom ročníku. Aktuálne učí lektor 11 hodín týždenne a náklady s ním spojené si delíme 
so školou. 

Okrem jazykového zamerania školy, v rámci ktorého má škola vo svojom Školskom vzdelávacom 
programe vytvorený predmet nemecký jazyk od 1. ročníka až po 9. ročník, pričom v prvých ročníkoch 
sa ciele predmetu dosahujú hravou formou, zážitkovým učením, pesničkami a básničkami, sú do ŠkVP  
(Školský vzdelávací program) stabilne včlenené i aktivity ako: anglický týždeň so zahraničnými 
stážistami, podujatia organizované v spolupráci s Karpatsko-nemeckým spolkom a mnohé iné.  Škola 
je špecifická i tým, že sa stala oficiálnym prípravným centrom pre nemecké jazykové skúšky 
Sprachdiplom a zároveň umožňuje žiakom získať aj Cambridgeský certifikát. Každý školský rok sú 
v ponuke i krúžky a jazykové kurzy, ktorých počet sa odvíja od personálnych i organizačných 
podmienok školy v danom šk. roku. Nakoľko je zo strany rodičov stále väčší záujem o prípravu na DSD 
a Camebridgeské skúšky PET, sú už v každoročnej ponuke popoludňajších kurzov. Aj pri nich ale platí, 
že škola má svoje kapacity. Zároveň bežia aj rôzne krátkodobé projekty, ktoré sa podarí 
škole/rodičom/mestskej časti aktuálne získať. Tak pre deti 1.ročníkov prebieha na škole projekt Hravá 
nemčina, ktorý je projektom našej  mestskej časti, t.j. beží na viacerých ZŠ a MŠ v Novom Meste a je 
časovo limitovaný na 2 roky. Aktuálne beží už 2. rok projektu a primárne je určený pre deti 1. 
ročníkov. Na našej škole sú to 2 triedy, v ktorých učia nemčinu p. učiteľky, ktoré sú do projektu 
zapojené (t.j. p. Slezáková a p. Warganová). V tomto šk. roku škola získala dvojročný grantový 
partnerský projekt Erasmus, v ktorom je komunikačným jazykom anglický jazyk. V rámci projektu 
teda vznikol popoludňajší krúžok Erasmus pre žiakov 2. stupňa, ktorý bude fungovať 2 školské roky, 
no do jednotlivých aktivít a práce na projekte budú zapojené takmer všetky deti školy. 

Pani riaditeľka zdôraznila, že i keď je škola zameraná na výučbu cudzích jazykov, hlavným cieľom 
školy je dosahovanie kvality vo všetkých všeobecno-vzdelávacích a výchovných predmetoch. Preto je 
potrebné a žiaduce dať priestor i športovým, umeleckým či technickým krúžkom, aktivitám školy 
zameraným na prevenciu pred šikanou / kyberšikanou, obezitou, užívaním drog a iných návykových 
látok, rozvíjaním čitateľskej a finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy atď.  

 Ďalšou témou boli toalety, ktoré deti spestrujú svojimi kreatívnymi výtvormi (niekoľkokrát už 
počmárali centrofixami obklad, umývadlá i kabínky), preto sme sa v spolupráci so školou rozhodli 
tento problém eliminovať a pomocou deti a dobrovoľníkov spestriť toalety, tak aby  to deti nelákalo 
k poškodzovaniu spoločného majetku.  

 

 

Bod 3:  Informácia o hospodárení a aktivitách za šk. rok 2018/2019  



 
Informácie ako sme hospodárili minulý rok si  môžete pozrieť v priloženej tabuľke.  
Len v krátkosti: 
- Projekty na podporu jazykov (t.j. native speaker pre 8. ročníky, anglický týždeň, návšteva 

partnerskej školy z Rakúska)  celkom 2734 € 
- Investície do školského dvora ( stojany na kolobežky, pergoly na šk. dvor, preliezky pred jedáleň)  

celkom 6735 € 
- Vstavané skrine do tried celkom 6605 € 
- Regále na boxy do tried (už máme vybavené všetky triedy) celkom 2386 € 
- Akcie pre deti ( Pasovačka, Deň Tekvíc, Deň detí, Juniáles) celkom 3020 € 
- Školské pomôcky celkom 1000€ 
- Ďalšie aktivity a vybavenie ako vybavenie pre ŠKD, knihy do školskej knižnice, štartovne 

na súťažiach, odmeny pre deti a učiteľov... 
 

Všetky tieto prostriedky boli získané ako Vaše rodičovské príspevky alebo ako príspevky z 2% z dane.  
 
Bod 4:  Návrh rozpočtu pre šk. rok 2019/2020 
 
Návrh rozpočtu bol schválený elektronickým hlasovaním zástupcov v pomere: 
Za: 25 (1 s výhradou)  proti: 0  zdržal sa: 7 
 
Rozpočet je prílohou tohto dokumentu. 
 
Bod 5. Rôzne   
Tento bod sme pre krátkosť času nestihli riešiť, ale v prípade podnetov, sa môžu zástupcovia obrátiť 
na predsedu, príp. podpredsedu, my sa ich pokúsime riešiť s vedením školy príp. sa im budeme 
na najbližšej schôdzi v januári. 


