
Zápisnica zo stretnutia
Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova - triednych dôverníkov

dňa 19.11.2012 o 16:00 hod

Prítomní: 

ZŠ Meno MŠ Meno

I.A Petra Mitašíková kačičky Jana Trutzová
I.B Lenka Ďuriančíková včielky Martin Šelestiak
II.A Katarína Križková žabky -
II.B Silvia Morávková lienky Mária Drábeková
III.A Jozefína Antalová sovičky Ingrid Svobodová
III.B Henrieta Požgay
IV.A Mária Okálová
IV.B Daniela Kopčáková
V.A Dáša Hronská
VI.A Martina Hujová
VII.A Miriam Holá
VIII.A Daniela Martinčičová
IX.A Denisa Mikletičová

Program:
1. Privítanie
2. Informácie z posledného stretnutia – zápisnica z 22.10.2012 (body 6, 7 a 8)
3. Informácie o finančných prostriedkoch na účte (výzva pre rodičov k úhrade)
4. Informácie pani riaditeľky
5. Predloženie návrhov požiadaviek vedenia školy na podporu financovania
6. Návrhy – podnety jednotlivých tried
7. Záver

K bodom programu:
1. Privítanie

P.  Okálová  privítala  prítomných  triednych  dôverníkov  p.  riaditeľku  PaedDr.  Zuzanu  Kaliarikovú,  p 
zástupkyňu Mgr. Máriu Šebíkovú  a p. zástupkyňu Vieru Mazáčkovú. Zároveň požiadala pani Mazáčkovú, 
aby všetky informácie o strietnutiach v MŠ a zasielania požiadaviek týkajúcich sa MŠ zasielala mailom 
priamo aj p. Okálovej. Je potrebné zabezpečiť včasnú informovanosť všetkým rodičom.
Pani Požgay nás informovala o vzdaní sa funkcie tr. dôverníka p. Mitašíka, ktorého nahradila v III.B.

2. Informácie z posledného stretnutia – zápisnica z 22.10.2012 (body 6, 7 a 8)
P. Okálová poďakovala všetkým triednym dôverníkom, ktorý sa podieľali  na vypracovaní projektov a 
podaní  žiadosti  na  MÚ  Záhorská  Bystrica  o finančný  príspevok  pre  RZH.  Zároveň  poďakovala  p. 
Martinčičovej za vypracovanie a podanie žiadosti o grant na vybavenie knižnice v škole. Upozornila p. 
riaditeľku  na  termín  podania  žiadosti  o grant  v spoločnosti  Volswagen  na  vybavenie  laboratórií  do 
30.11.2012 v spolupráci s p. učiteľkou Bendíkovou.

P. riaditeľka odpovedala rodičom na ich podnety a požiadavky: 

o rodičia žiadajú korigovať a kontrolovať sortiment bufetu (nezdravá strava) v našej škole, nedovoliť  
dávať deťom tovar na dlh, navrhujú otvoriť diskusiu k existencii bufetu v areáli školy, zverejnenie  
zmluvy medzi dodávateľom stravy a školou, možnosťou zakúpenia kupónov do bufetu, za ktoré by  
bolo možné deťom vydávať iba napr. obložený rožok, pizza rožok a pod.

P. riaditeľka pohovorom upozornila predávajúcu v bufete, že si neželá aby bol deťom tovar z bufetu 
dávaný na dlh. Poprosila rodičov, aby v prípade, že sa o takejto veci dozvedia upozornili priamo ju, 
zároveň však upozornila, že tovar v bufete je podľa vedenia školy v poriadku a bufet by na škole mal 



fungovať naďalej. Rodičia sa napriek tomu domnievajú,  že v ponuke bufetu by mali byť aj zdravšie 
veci,  preto poverili  p.  Ďuriančíkovú a p.  Svobodovú, aby v spolupráci  s vedením školy a majiteľom 
bufetu skúsili ponúknuť deťom aj zdravšie produkty.

o rodičia viacerých tried nie sú spokojní s prerozdelením žiakov na anglický jazyk, prerozdelenie je  
každoročne iné, s čím nesúhlasia,

P. riaditeľka navštívila predmetné triedy a rodičom prisľúbila, že od budúceho roku budú deti delené na 
základe zoznamu a nie na základe testu - vedomostí. 
Pani riaditeľka prišla do 3. B. a rodičom vysvetlila, že ona o tom nevedela, že boli žiaci na začiatku roka 
vyučujúcimi pedagogičkami rozdelené na základe testu podľa úrovne ovládania angličtiny a nesúhlasí s 
tým. Žiaci majú byť do skupín zadeľovaní na základe náhodného výberu, skupiny majú byť vyvážené, 
pomiešané,  deti  sa majú navzájom ťahať -  a nie vynímať do extra skupinky deti  v jazyku pokročilé. 
Všetky deti majú vedieť všetko. Sme na štátnej škole. Pedagóg musí vedieť rozdielnu úroveň detí v jazyku 
zvládnuť  a  pokročilejšie  znalosti  detí  využiť,  aby  ťahali  celkový  priemer  vyššie.  
Pani riaditeľka navrhla, že zariadi prerozdelenie detí do skupín podľa náhodného výberu aj okamžite. Ale 
rodičia  odsúhlasili,  že  už  tento  rok  to  necháme  tak,  už  sa  to  nejako  rozbehlo  (hoc  aj  takto  zle)  a 
prerozdelenie nastane od budúceho roka - aby neostali deti vyňaté do extra skupiny s rýchlejším postupom 
- a ostatné v angličtine s pomalším postupom. Extra angličtinu navyše ponúkajú na našej škole tri krúžky 
angličtiny,  ale  v  rámci  doobedného  vyučovania  v  škole  je  takéto  delenie  kontraproduktívne.
P. Mitašíkova konštatovala: Rovnako nevydeľuje prvácka pani učiteľka deti, ktoré už vedia čítať alebo sú 
šikovné v matematike  do extra  skupiny!  To by bol  veľmi škodlivý prístup vo všeobecnosti.  V silnej 
skupine by začali deti medzi sebou nezdravo súťažiť a zo začiatočníckej skupiny by sa vytratili ťahúni.

o rodičia  viacerých  tried  nesúhlasia  so  zadávaním  skupinových  projektov,  ktoré  si  žiaci  majú  
vypracovať doma spoločne v skupinách, rodičia nechcú niesť zodpovednosť za iné deti počas ich  
neprítomnosti doma.

P.  riaditeľka  súhlasila  s pripomienkou  rodičov  a učiteľov  upozornila  na  zadávanie  skupinových 
projektov a ich vypracovávanie v škole.
o rodičia nesúhlasia s tým, aby žiaci počas vyučovania robili  doprovod svojim spolužiakom, ktorí  

potrebujú absolvovať návštevu lekára/zubára. Ide o to,  že niektorí  žiaci sú pacientami doktorky,  
ktorá má ordináciu v zdravotnom stredisku v ZB a preventívne prehliadky sú "vybavené" tak, že  
všetci sa hromadne presunú do čakárne (príp. tí žiaci, ktorí nie sú pacientom spomínanej doktorky,  
majú "voľnú hodinu" v škole). Okrem toho, že sa žiakom zruší vyučovanie (vyučovacia hodina) z nie  
vážnych  a  osobných  dôvodov,  opustia  areál  školy  bez  vedomia  rodičov.  Ak  by  sa  prípadne  v  
budúcnosti musela opakovať akákoľvek podobná situácia, rodičia chcú byť vopred upozornení, že  
ich dieťa opustí areál školy.

Pani riaditeľka navrhla, že žiaci, ktorí budú počas vyučovania spoločne navštevovať zubárku, budú mať 
zabezpečený pedagogický doprovod zo školy a ostatní žiaci budú mať riadne a nenarušené vyučovanie. 
Rodičia s návrhom súhlasili hlasovaním.

1.A –  rodičia žiadajú vedenie školy o dodanie extra vešiakov do šatní pred triedami aj v telocvični, vo  
výške  vhodnej  pre  žiakov  hlavne  I.  stupňa (cca  1m -1,10m),  žiaci  nedosiahnu na existujúce  vešiaky,  
oblečenie majú často pohádzané po zemi aby si veci mohli zavesiť bez nutnosti postaviť sa na lavičku,  
zároveň navrhujú vymeniť celé závesné systémy za nové 
P.  riaditeľka  prisľúbila  namontovanie  vešiačikov  v najbližšom  období.  Informovala  rodičov,  že 
21.11.2012 príde ponuka na nové vešiačiky.
1.B – pokračovanie v projekte Filipko, ktorý bol začatý v minulom roku
P. Ďuriančíková vypracovala projekt, ktorý bol zaslaný na MÚ ako žiadosť o príspevok. 
3.A – požiadavka na výmenu dverí v triede
Škola v tejto chvíli nemá zdroje na výmenu dverí.
3.B –  rodičia  žiadajú vysvetlenie  akým spôsobom a na základe  čoho sú deti  rozdelené  do skupín  na  
Anglický jazyk, s prerozdelením nie sú stotožnení
P. riaditeľka navštívila rodičovské združenie tejto triedy.



6.A – rodičia žiadajú pri zadávaní skupinových projektov alebo domácich úloh o možnosť, aby deti takéto  
úlohy mohli robiť po skončení vyučovania v škole, alebo zadávanie takýchto úloh iba počas vyučovania 
Deti budú skupinové projekty robiť na hodinách alebo v priestoroch školy.
7.A –  pridelenie miestnosti alebo miesta na umiestnenie stolnotenisového stola, aby deti počas voľnej  
hodiny alebo dlhšej prestávky mohli hrať stolný tenis
Z priestorových dôvodov nie je možné vyhovieť. 
8.A  –  v minulom roku bolo prisľúbené zo strany vedenia školy,  že bude otvorený krúžok prípravy na  
monitor zo Slovenského jazyka a Matematiky aj pre žiakov 8 ročníka, preto sa rodičia  zaujímajú prečo  
takéto krúžky neboli otvorené
Krúžok pre ôsmy ročník nebol v ponuke na tento školský rok, len pre deviaty ročník.
9.A –  pravidelné, denné doplňovanie známok do Internetovej ŽK, ak to nie je možné robiť denne, tak  
aspoň raz týždenne.
P.  riaditeľka  skonštatovala,  že  známky  boli  doplnené  a apelovala  na  učiteľov,  aby  dopĺňali  známky 
pravidelne.

P.  Okálová  informovala  RZH  o zaslaní  listu,  ktorý  vypracoval  p.  Šelestiak  pre  Slovenskú  radu 
rodičovských združení, týkajúceho sa platenia poplatkov tejto rade.

3. Informácie o finančných prostriedkoch na účte 
P.  Okálová informovala prítomných o stave na účte RZH k 16.11.2012 – MŠ:  2.459 ,- EUR

ZŠ :   3.366 ,- EUR
zároveň  prítomným  triednym  dôverníkom  odovzdala  podrobný  rozpis  príspevkov  za  žiakov  triedy. 
Prehľad  podľa  tried  bude  zverejnený  nástenkách  aj  na  web  stránke  školy.  P.  Okálová  požiadala  p. 
riaditeľku, aby bola opätovne zaslaná žiadosť o poukázanie príspevku pre RZH rodičom, ktorý príspevok 
nezaplatili. Triedni dôverníci navrhli, aby sa táto žiadosť zaslala rodičom v priebehu januára 2013. 

4. Informácie pani riaditeľky 
• informovala rodičov o žiadosti o navýšenie rozpočtu, aby bolo možné v triedach vymeniť umývadlá 

a obklady. 
• Ďalej informovala o možnosti prihlásenia sa na koníky v rámci ŠKD, 
• upozornila, že od 1.1.2013 príde k zmene krúžkov v ŠKD vzhľadom na zmenu zákona, viac sa bude 

venovať oddychu žiakov a príprave domácich úloh. 
• P. riaditeľka požiadala rodičov, aby zabezpečili včasný príchod do školy, žiak má byť pripravený na 

vyučovanie  (prezutý,  prezlečený  v triede)  najneskôr  7,55  hod.  Rodičia  navrhujú  zaviesť 
neospravedlnené hodiny v zmysle školského poriadku a tým apelovať na rodičov

• Upozornila triednych dôverníkov 8 a 9 ročníka o zlej dochádzke – časté návštevy lekára, a. t. ď.
• počas akadémie k 50. výročiu založenia školy rodičia prispeli sumou 136,- EUR, ktoré patria RZH.
• požiadala  rodičov,  ktorí  vyzdvihujú  svoje  deti  z krúžkov  v telocvični,  aby  nevstupovali  do  šatní 

z dôvodu nosenia nečitôt, pretože nie je možné zabezpečiť upratovanie po každom krúžku v telocvični.
• učitelia ZŠ s MŠ sa zapoja do štrajku od 26.11.2012, je potrebné sledovať web stránku školy

5. Predloženie návrhov požiadaviek vedenia školy  
P.  riaditeľka  požiadala  o príspevok:  MIKULÁŠsky  koncert  v  kostole:  2,-  EUR  na  žiaka  (226  detí) 
a darček pre každé  dieťa.  Triedni  dôverníci  súhlasili  s príspevkom. Ďalšie  požiadavky budú zasielané 
priebežne. 

6. Návrhy – podnety jednotlivých tried 
o rodičia sa informovali na použitie mobilných telefónov v súrnom prípade pred a po vyučovaní – zo 

školského poriadku vyplýva prísny zákaz používania mobilných telefónov – v ojedinelých prípadoch je 
možné požiadať učiteľa o zavolanie – deti by o tejto možnosti mali byť informované, pani riaditeľka 
nám oznámila, že žiaci sú informované o používaním mobilu, pretože je to v školskom poriadku a s 
ním boli oboznámení žiaci prvý školský deň



o  návrh  na  výmenu  osvetlenia  zastaralých  neonových  svietidiel,  pani  riaditeľka  informovala,  že  je 
potrebné  vymeniť  osvetlenie  v 11  triedach,  (1  trieda  rozpočet  cca  400  €),  očakávajú  sa  finančné 
prostriedky od zriadovateľa, z ktorých by bolo možné zabezpečiť výmenu

o je  potrebné v spolupráci so zriadovateľom predložiť požiadavku na výrub stromov z dôvodu svetelných 
podmienok v triedach a z dôvodu trvalého poškodzovania základov a chodníkov v bezprostrednej blízkosti  
budov. Stromy a kríky, ktoré sú jedovaté napr. tis, je potrebné zaradiť na zoznam možného výrubu.

I.A, 1.B – rodičia si jednohlasne odsúhlasili zákaz chodenia detí do bufetu – apelujú na dodržiavanie tohto 
zákazu zo strany učiteľov aj ŠKD
2.B –  Rodičia  sa  dozvedeli  o  zhoršenom  správaní  detí  v  triede  -  konzultovať  budú  priamo  s  pani 
riaditeľkou, zároveň požiadali o doplnenie jednej kopírky na 1.stupeň. Poďakovanie za dodanie koberca 
do 2.B.
3.A – rodičia žiadajú o výmenu triedy v ktorej sa koná platená AJ, vzhľadom na veľký neporiadok, ktorý 
je v 5.A
4.A – jedáleň, jedlo je opätovne podávané holými rukami, často krát na špinavé taniere, nádoba z ktorej si 
naberajú priamo do pohárov (bez naberačky) nápoj je nevhodná, 
5.A - rodičia sa informovali prečo upratovačka udeľuje v triede tresty (drepy) za neupratanie triedy, a čaká 
na ich vykonanie, žiaci by mali byť priebežne upozorňovaní počas vyučovania v prípade, že sú na zemi 
odpadky, resp. v triede je veľký neporiadok
9.A – opätovne apelovali na pravidelné doplňovanie známok do Internetovej ŽK nie len pred rodičovským 
združením

7. Záver
Stretnutie bolo prerušené od 17.00 do 18,00 hod. a ukončené o 20,10 hod.

Zapísala:
Denisa Mikletičová

Dodatočné informácie tr. dôverníkov MŠ
Na stretnutí  tr.  dôverníkov  MŠ dňa  14.11.2012,  tr.  dôverníci  MŠ spolu  s p.  Mazáčkovou odsúhlasili 
Mikulášsky  balíček  pre  každé  dieťa  MŠ  v hodnote  5  eur,  ktorý  bude  obsahovať  drevenú  hračku, 
omaľovánky, ovocie, brumík, malá čokoládka. 


