
Zápis zo zasadnutia Občianskeho združenia Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou, zo dňa 
10.09.2018 

Program zasadnutia: 

1. Prezencia prítomných, odsúhlasenie programu 
2. Voľba členov výboru pre šk. rok 2018/2019 
3. Informácia o hospodárení a aktivitách za šk. rok 2017/2018  
4. Prezentácia vizualizácie šk. dvora – p. Rudohradský 
5. Vstup p. riaditeľky 
6. Rôzne 

7. Záver 
       

Bod 1: Prezencia prítomných, odsúhlasenie programu 
 

Všetci prítomní sa riadne zapísali do prezenčnej listiny 
Predsedníčka RZ dala hlasovať za schválenie programu schôdze: 
Za: všetci prítomní 
Proti : 0 
Zdržal sa: 0 
Program schôdze bol jednohlasne schválený  
 

Bod 2: Voľba členov výboru pre šk. rok 2018/2019 
 

- Predseda – p.Rumanovičová 3.D 
- I.podpredseda – p. Vitkovský 5.A 
- II. podpredseda – p. Babulová 2.C 
- Rada školy  –  v šk. roku 2017/2018 boli do Rady školy zvolení : p. Šimko, p. Vitkovský, p. 

Žúžiová 
- Zapisovateľka schôdze – p. Žúžiová 

 
Predsedníčka RZ dala hlasovať za schválenie členov výboru pre šk. rok 2018/2019: 
Za: všetci prítomní 
Proti : 0 
Zdržal sa: 0 
Členovia boli jednohlasne schválení  
 

Bod 3: Informácia o hospodárení a aktivitách za šk. rok 2017/2018  
 

- Potreba úprav stanov – od januára 2019 – zodpovední p. Šimko, p. Mehéš + užší výbor 
- Príspevok do RZ -  25 Eur – I. dieťa, 20 EUR – II. dieťa a 15 EUR III. dieťa – zástupcovia tried 

rozpošlú všetkým rodičom mail s informáciou o spôsobe platby  – zástupcovia tried vyslovili 
obavu, pretože niektoré triedy, resp. rodičia nechcú príspevok zaplatiť 

- Pomoc s účtovníctvom RZ  –  zodpovedná : p. Bobotová I. B 
- Projekty, ktoré RZ podáva  na získanie finančných podpôr pre školu – potrebná väčšia – 

aktívnejšia podpora rodičov pri hlasovaní, je potrebné informovať všetkých rodičov 
v triedach e-mailom alebo osobne o prebiehajúcich projektoch; zodpovední : predsedníčka, 
zástupcovia tried 



- Príspevok od starostu na stavbu altánku bol vyplatený – altánok je postavený a je funkčný, 
oficiálne otvorenie altánku bude v rámci akcie Deň tekvíc 

- 26.9. 2018 – Pasovanie prvákov, stanovištia na školskom dvore, zábavná časť s kúzelníkov, 
pasovanie prvákov kráľovnou (riaditeľka) 

- Nový školník – po pôvodnom ostal služobný byt; nový školník je zatiaľ v maximálnom 
pracovnom nasadení  

- Skrinky (regále) – triedam, ktorým chýbajú sa dokúpia z rodičovského príspevku – 5.C, 7.B, 8. 
D, príp. ďalšie podľa potrieb tried a možností RZ 

- Hospodárenie RZ za šk. rok 2017/2018 - tvorí prílohu tejto zápisnice; predsedníčka RZ 
podrobne prešla všetky položky v rozpočte  

Položka:  

- toaletný papier –  jedna trieda naďalej kupuje toaletný papier; hygienické potreby ako je 
toaletný papier by mal byť hradený z rozpočtu školy, resp. mal by byť hradený zriaďovateľom 

- Hygiena rúk v školskej jedálni   
- Projekt jedáleň – výmena háčikov  
- Technické zabezpečenie školy – odstúpilo sa od kúpy interaktívnych tabúľ – finančné 

prostriedky sa presunuli na kúpu vstavaných skríň do tried 
- Multifunkčné zariadenie (kopírka) – zariadenie sa kazí častejšie ako sa predpokladalo, takže 

sa zvýšili náklady na opravu 
- Nákup podložiek a taburetiek do učebne nemčiny – náklad nebol plánovaný ale podarilo sa 

ho prefinancovať z prostriedkov RZ 
- Jazyková podpora – financovanie „native speaker“ z rozpočtu R;, rodičia sa zhodli , že by bolo 

vhodnejšie viac podporovať jazykové vzdelávanie  
- Ostatné položky podľa prílohy  
- Návrh na zmodernizovanie knižnice  - akcia „daruj knihu“ 
- Krúžky pre II. stupeň – krúžky sú dobrovoľné aj zo strany pedagógov, nie je možnosť krúžky 

inak nastaviť 

Predsedníčka RZ dala hlasovať za odsúhlasenie hospodárenie RZ za šk. rok 2017/2018: 
Za: všetci prítomní 
Proti : 0 
Zdržal sa: 0 
Výsledok hospodárenia bol schválený 

 

Bod 4: Prezentácia vizualizácie revitalizácie šk. dvora – p. Rudohradský 
 

- P.  Rudohradský (architekt)  predstavil vizualizáciu školského dvora, rozdelenie dvora 
na viacero častí – oddychová , športová, pestovateľská, hracia... Rozpočet nie je zatiaľ 
pripravený, snaha aby veľká časť realizácie revitalizácie bola svojpomocne, v rámci brigád.  

Plán práce pre šk. rok 2018/2019  

I. Etapa – detské ihrisko tzv. play zone  
II. Etapa – pergoly – tienenie a hranoly nasedenie, sadenie stromov 
III. Amfiteáter – nízke zriaďovacie náklady 

RZ sa bude spolupodieľať na financovaní. Bude potrebné zháňať investorov, realizácia projektov, 
organizácia finančných zbierok.... 



Vytvorila sa pracovná skupina I., II. a III. Etapy – Vedúca ŠKD p. Kicková, p. Rudohradský, p. Šterbová 
Oslovenie rodičov – poslať vizualizáciu rodičom; zodpovední: predsedníčka, zástupcovia tried 
 
Predsedníčka RZ dala hlasovať za odsúhlasenie spoluúčasti (aj finančnej)  RZ na pripravovanej 
revitalizácii školského dvora (I., II., III., etapa ) 
Za: všetci prítomní 
Proti : 0 
Zdržal sa: 0 
Realizácia revitalizácie školského dvora I.- III. Etapa bola schválená  
 

Bod 5: Vstup p. riaditeľky, Bod 6: Rôzne   

- nový rozpočet RZ pre šk. rok 2018/2019 – bude pripravený na schválenie koncom septembra 
2018  

- vyúčtovanie stravného – neprehľadné; riaditeľka zistí podrobnosti; sprísnenie kontroly 
vydávania obedov na čipy; riaditeľka navrhla aby rodičia informovali, že bez čipu nebudú 
vydávané obedy  - informáciu je potrebné rozposlať rodičom, zodpovední: predsedníčka, 
zástupcovia tried 

- nástup do školy v septembri, platí pre všetkých žiakov, v prípade, že deti nenastúpia do školy 
je potrebné aby sa vopred deti z vyučovania ospravedlnili a rodičia dostali súhlas vedenia 
školy 

- zníženie počtu jazykových hodín zo 4 na 3 – školský program je v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom – prevládala kvantita na úkor kvality; porušenie štátneho 
vzdelávacieho programu; tri hodiny, ktoré sú plnohodnotne využiteľné; vzdelávací program je 
nastavený už od septembra a končí sa v polovici júna; nemecký jazyk máme nastavený 
od prvého ročníka, anglický jazyk priberáme v treťom ročníku, stále ostávame ako silnou 
jazykovou školou  

- zjednotenie žiakov; nedelenie podľa jazykovej úrovne  
- predimenzované priestory  na telesnú výchovu  
- individuálne študijné plány –rodičia by mali dostávať kópiu automaticky – riaditeľka zistí 

podrobnosti  
- tri triedy sa nedelia  triedy, kde je menej žiakov  a to do 20 
- zápisy do IŽK – je vydané nariadenie pre učiteľov, aby zapisovali známky a informácie do IŽK 
- učitelia musia informovať rodičov, aj o poznámkach a o pokarhaniach  
- stále je možnosť viesť žiacku knižku papierovú – záleží na učiteľovi 
- koľko bolo na celej škole žiakov, ktorí prepadli – 4 žiaci – je možné tieto deti rozdeliť do iných 

tried?  – úmyslom školy nebolo rozdeliť slabších a silnejších žiakov – je ťažšie rozdeľovať deti 
v VIII. ročníku – je to názor na zváženie  

Bod 7: Záver  

Predsedníčka sa prítomným poďakovala za aktívnu účasť na schôdzi RZ  

 

 

 

 


