
Zápisnica zo stretnutia 

Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova - triednych dôverníkov 

dňa 14.1.2013 o 18:00 hod 

 

Prítomní:  

ZŠ Meno MŠ Meno 

I.A Petra Mitašíková kačičky Jana Trutzová 

I.B Lenka Ďuriančíková sovičky Ingrid Svobodová 

II.A Filip Križko   

II.B Silvia Morávková   

III.A Jozefína Antalová   

III.B Henrieta Požgay   

IV.A Mária Okálová   

IV.B Daniela Kopčáková   

VI.A Martina Hujová   

VII.A Miriam Holá   

VIII.A Daniela Martinčičová   

IX.A Denisa Mikletičová   

 

Program: 

1. Privítanie 

2. Informácie k projektom, ktoré boli podané za RZH a registrácii na príjem 2% dane z príjmu 

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. Diskusia - rôzne 

8. 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 p. Mazáčkovú a 

všetkých triednych dôverníkov, aby mailová komunikácia týkajúca sa RZH, financií, hlasovania a pod. 

bola adresovaná na všetkých dôvorníkov MŠ a ZŠ, v zmysle dohody zo sept. 2012. 

2. Informácie k projektom, ktoré boli podané za RZH 

P. Okálová poďakovala všetkým triednym dôverníkom, ktorí sa podieľali na vypracovaní projektov 

a o informovala ich o jednotlivých výsledkoch 

 projekty podané MÚ Záhorská Bystrica o finančný príspevok pre RZH – RZH získalo 1.500,- eur  

 žiadosť o grant na vybavenie knižnice v škole do VUB – nebol schválený 

 žiadosť o grant v spoločnosti Volkswagen na vybavenie laboratórií – nebol schválený 

 žiadosť o zamestnanecký grant v spoločnosti Volkswagen – zatiaľ nemáme vyjadrenie 

Triedni dôverníci sa dohodli, že k projektu Výchova ku zdraviu od p. Ďuriančíkovej, ktorá ho posielala 

mailom 14.1.2013 sa vyjadria po preštudovaní v mailovej komunikácii. 

 

P. Okálová informovala rodičov o zaregistrovaní RZH na príjem 2% dane z príjmu za rok 2012 – 

informácie na web stránke školy budú v najbližšom termíne aktualizované (rodičia dostanú presné 

inštrukcie), aby aj rodičia, ktorí podávajú daňové priznanie skôr, mohli 2% venovať nášmu združeniu. 

 



3. Informácie o finančných prostriedkoch - príspevkoch  

P. Okálová informovala prítomných o príspevkoch RZH k 10.1.2013 –  MŠ:   2.719,- EUR, z ktorých 

bolo čerpaných 942,68 eur. 

          ZŠ :   4.146,- EUR, z ktorých 

bolo čerpaných 779,41 eur. 

 

Príspevky za MŠ boli vybraté vo výške 79% z celkového počtu detí v MŠ a vo výške 65% z celkového 

počtu detí v ZŠ. Prítomným triednym dôverníkom odovzdala podrobný rozpis príspevkov za žiakov 

triedy. Informovala o vyčerpaných príspevkoch za MŠ aj za ZŠ, výdavkoch na registráciu 2% dane 

z príjmu. 

 

4. Informácie pani riaditeľky  

P riaditeľka informovala triednych dôverníkov o výsledkoch dobrovoľného testovania KOMPARO žiakov 

8.A účasť: 9 detí  SJ – umiestnenie medzi 25% najúspešnejších škôl -  z nášho obvodu 2 miesto 

   MAT, Prírodné vedy a Všeobecný prehľad – posledné miesto v obvode 

9.A  celá trieda SJ aj MAT – posledné miesto v obvode 

   (SJ – 49,3% , MAT – 34,4%) 

kompletné informácie po preštudovaní výsledkov odovzdá rodičom detí a zároveň bude riešiť tento stav. 

 

Informovala triednych dôverníkov: 

 o aktivitách školy od posledného rodičovského združenia napr. Mikuláš, Vianočná športová olympiáda 

atď. 

 o konaní zápisu detí do prvého ročníka v termíne 8. a 9. 2. 2013 a konaní dňa otvorených dverí pri tejto 

príležitosti 

 dôsledku neskorých príchodov detí do školy a o výsledkoch, ktoré prezentovala priamo v triedach, 

ktorých sa neskoré príchody týkajú. Upozornila, že podľa školského poriadku za tri neskoré príchody 

žiak dostáva neospravedlnenú hodinu. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi udelené výchovné 

opatrenie v súlade so školským poriadkom, zváži triedny učiteľ.  

 o stave projektu Školská knižnica, knihy sa musia evidovať v špeciálnom programe – učitelia 

zodpovední za tento projekt budú práce spojené s prípravou vykonávať počas jarných prázdnin 

 o premontovaní vešiačikov na prvom stupni počas vianočných prázdnin, aby deti na ne dosiahli 

 o výmene všetkých vchodových dverí (sú už objednané) a odkvapového systému na oboch pavilónoch 

školy, ktoré bude vykonané v najbližšom období podľa počasia 

 na výmenu osvetlenia v 11 triedach neboli zriaďovateľom uvoľnené finančné prostriedky 

 o podaní žiadosti na výrub stromov kôli svetelným podmienkam v triedach, pracovníci MÚ oznámili 

obhliadku týchto stromov v najbližšom období. Rodičia požadujú urgentne zabezpečiť zlepšenie 

svetelných podmienok počas vyučovania, v niektorých triedach je nutné svietiť počas celého 

vyučovania a to nevhodným osvetlením 

 konaní polročnej pedagogickej rady v termíne 24.1.2013 a odovzdávaní výpisov vysvedčení za 1. 

polrok dňa 31.1.2013 bude nasledovné: žiaci I.st. - 4.vyučovacia hodina, žiaci II.st.- 5.vyuč.hod.  

 Polročné prázdniny budú dňa 1.2.2013. 

 

5. Predloženie návrhov požiadaviek vedenia školy na podporu financovania 
P. riaditeľka požiadala o príspevky pre ZŠ na pripravované aktivity  a výdavky:  

 Zápis do prvého ročníka 20 eur (cukríky, drobnosti - rozdávané deťom priamo pri zápise) 

 Príspevok na zošity pre budúcich prváčikov – podľa počtu zapísaných detí – 5 eur na žiaka 

  Karneval pre deti ŠKD – 50 eur 

 Valentínska párty – II. stupeň – 50 eur 

 Hviezdoslavov kubín – 50 eur 

 Slávik slovenska – 50 eur 

 Dopravná výchova – 100 eur 



 

P. zástupkyňa Mazáčková požiadala o príspevky pre MŠ na pripravované aktivity  a výdavky na I. 

štvrťrok 2013:  

február:  Fidlikanti - výchovný koncert 1 ,50 eur - dieťa 

Drevený kabaret - interaktívne divadelné predstavenie 1 eur - dieťa 

Karneval - upomienkový predmet  1 ero – dieťa 

marec:   Ako sa Lili stratila - divadelné predstavenie  1 eur – dieťa 

 Ide, ide muzika - výchovný koncert      75 eur 

 

Kafomet, Dieťa a svet - edukačný material pre učiteľky     80 eur 

Zápis detí do MŠ + darček – podľa potreby na materiál – výroba darčeku školákmi na I, stupni 

 

6. Návrhy – podnety jednotlivých tried  

sovičky – p. učiteľka požiadala triednu dôverníčku o predloženie žiadosti o financovanie autobusovej 

dopravy na výlet detí do centra Bratislavy (2x) a návštevu kina v Stupave (2x) 

1.A – rodičia požiadali o kontrolu mailových adries v IŽK zároveň vyjadrili spokojnosť 

s premontovanými vešiačikmi 

p. zástupkyňa Šebíková upozornila, že rodičia si mailovú adresu vedia skontrolovať priamo v IŽK, pokiaľ 

potrebujú doplniť, alebo opraviť adresu je potrebné oznámiť jej to 

2.A a 8.A – rodičia upozornili na zatekanie a plesne v triede, ktoré v týchto triedach sa vyskytuje už 

niekoľko rokov 

výskyt plesní v triedach bude pani riaditeľka riešiť na školskej komisii, ktorá sa má konať 16.1.2013 po 

dohode s MÚ a vykonaní potrebných obhliadok a posudkov dočasne vyriešia zastriekaním Savom proti 

plesni 

2.B – rodičia upozornili na stav okien – v triede je veľká zima, cez okná fúka 

p. riaditeľka informovala triedneho dôverníka o žiadosti zo strany MÚ na výmenu okien školy cez 

envirofond – výsledky by mala vedieť v priebehu marca 

3.A a 3.B – rodičia požiadali vedenie školy o predloženie vyúčtovania výdavkov za ŠKD – rodičia 

prispievali 10 eur na jedného žiaka na aktivity ŠKD – majú pocit že v ŠKD deti nerobia žiadne aktivity pri 

ktorých by čerpali tieto prostriedky 

p. riaditeľka prisľúbila, že na porade s vychovávateľkami ŠKD dá vypracovať vyúčtovanie týchto 

prostriedkov a predloží ho rodičom, ktorý zároveň umiestni na web  

4.A – rodičia žiadajú o urgentnú výmenu svetiel a mapu Slovenska do triedy 

p. riaditeľka informovala, že výmenu osvetlenia, ktorá sa týka 11 tried školy bude riešiť v spolupráci s MÚ 

ako zriaďovateľom, podľa posudku je svetlo v triedach nevyhovujúce a náklady na výmenu v jednej triede 

by sa mali pohybovať v rozmedzí od 200 do 400 eur. P. Hujová dá vypracovať ešte jednu ponuku na 

výmenu osvetlenia a doručí ju vedeniu. Triedni dôverníci sa zhodli, že riešenie tohto problému je urgentné 

a treba ho riešiť počas polročných prázdnin - 1.2.201, najneskôr cez jarné prázdniny, školské mapy sú 

objednané v spolupráci s učiteľmi 

4.B – rodičia žiadajú o zapisovanie známok do klasifikačného hárku a následne do IŽK – upozornili na 

rozdiel medzi IŽK a žiackou knižkou (v žiackej knižke majú viac známok) hlavne z AJ – deti majú 

problémy 

p. riaditeľka informovala, že o doplnenie známok môže požiadať triedny učiteľ priamo vyučujúceho 

daného predmetu, učiteľ nemusí známky do triednej knihy dopĺňať (každý učiteľ má svoju evidenciu 

známok) v prípade problémov treba kontaktovať priamo vyučujúceho a dohodnúť si s ním konzultáciu – 

hlavne pokiaľ sa jedná o učiteľa II. stupňa 

6.A  a 7.A– rodičia nesúhlasia s postihom za oneskorené príchody do školy – žiaci majú mať pokarhania   

p. riaditeľka informovala rodičov, že tento problém rieši školský poriadok a oni sú povinní postupovať 

v súlade s ním viď. informácie riaditeľky v bode 4 tejto zápisnice 

 

7. Diskusia 



 Zo 4.A vyšla požiadavka o zabezpečenie kníh na povinné čítanie do školskej knižnice. Triedni 

dôverníci všetkých tried sa zaujímali o povinné čítanie, nakoľko v niektorých triedach deti nemali 

povinné čítanie od 5 ročníka (napr. 9.A aj 8.A – až tento rok majú povinné čítanie). S vedením školy sa 

dôverníci zhodli na veľkej potrebe zabezpečenia povinného čítania vo všetkých triedach a následného 

spracovania čitateľského denníka, nakoľko to deti budú potrebovať aj v budúcnosti (monitor – čítanie 

s porozumením, maturita, slohové práce...) 

 Rodičia požadujú zabezpečiť podľa možností uzatvorenie okien v telocvični 

 Rodičia požadujú urgentne zabezpečiť zlepšenie svetelných podmienok počas vyučovania, 

v niektorých triedach je nutné svietiť počas celého vyučovania a to nevhodným osvetlením. Je potrebné 

neodkladne najneskôr počas jarných prázdnin zabezpečiť výmenu osvetlenia vo všetkých triedach.  

 

 

8. Záver 

Stretnutie bolo ukončené o 20,00 hod. 

 

Zapísala: 

Denisa Mikletičová 

 


