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

dňa 25.11.2013

Prítomní: 

ZŠ Meno MŠ Meno

I.A Iveta Prokopová kačičky Miriam Kúdolová
I.B včielky Jana Trutzová
I.C Mariana Lauková lastovičky Petra Baslíková
II.A Petra Mitašíková lienky Vera Mezírková
II.B Blanka Hofbauerová sovičky Lucia Richterová
III.A Katarína Križková
III.B Lívia Pavlikovská
IV.A Zuzana Vaculíková
IV.B
V.A Mária Okálová
V.B
VI.A Denisa Mikletičová
VII.A Martina Hujová
VIII.A
IX.A Daniela Martinčičová

Program:
1. privítanie 
2. informácie o finančných prostriedkoch na účte (výzva pre rodičov k úhrade)
3. informácie o jazykovom týždni
4. informácie o stavbe a financovaní detského ihriska
5. informácie pani riaditeľky
6. predloženie návrhov požiadaviek vedenia na podporu financovania
7. návrhy – podnety jednotlivých tried
8. záver

K bodom programu:

1. privítanie 
P.  Okálová  privítala  prítomných  triednych  dôverníkov,  p.  riaditeľku  PaedDr.  Zuzanu
Kaliarikovú, zástupkyňu Mgr. Máriu Šebíkovú  a p. zástupkyňu Vieru Mazáčkovú. 

2. informácie o finančných prostriedkoch na účte (výzva pre rodičov k úhrade)
P Okálová informovala prítomných o stave na účte RZH k 25.11.2012 – MŠ:   1.985,- EUR

ZŠ :   2.115,- EUR
zároveň  prítomným  triednym  dôverníkom  odovzdala  podrobný  rozpis  príspevkov  za  žiakov  triedy.
Prehľad podľa  tried  bude zverejnený  na  nástenkách  aj  na  web  stránke  školy.  Triedny  dôverníci  boli
upozornení na ochranu osobných údajov – zverejňovanie menného zoznamu žiakov, za ktorých príspevok
zaplatili. P. Okálová informovala, že aj v tomto roku je možnosť podávania rôznych žiadostí a grantov cez
zamestnávateľov a preto poprosila triednych dôverníkov o informovaní rodičov v triedach. Informovala
o tom, že pri príležitosti otvorenia novej predajne Tesco v našej mestskej časti venovala nadácia Tesco
1.000,-  eur  príspevok  na  budovanie  detského  ihriska.Dalej  poprosila  p.  zástupkyňu  Šebíkovú
o zverejnenie  čerpania  príspevkov  na  webe  školy  aj  nástenkách  oboch  pavilónov.  Vyzvala  triednych
dôverníkov o opätovné zverejnenie výzvy v triedach, zároveň požiadala vedenie o opätovné zverejnenie
na stránke školy.

3. informácie o jazykovom týždni



P.  Okálová  informovala  o výsledku  jazykového  týždňa  –  údaje  od  lektorov  budú  postúpené  škole.
Poprosila  triednych  dôverníkov,  aby  ju  informovali  o spokojnosti  rodičov  detí,  ktoré  sa  zúčastnili
jazykového týždňa. Na základe informácií od triednych dôverníkov rodičia nemali väčšie problémy so
spôsobom ani priebehom konania jazykového týždňa.  Triedny dôverníci  sa s vedením školy zhodli  na
konaní tohto kurzu aspoň raz ročne.

4. informácie o stavbe a financovaní detského ihriska
Na základe výberu príspevkov a príspevkov z 2% daní a viazaných príspevkov na detské ihrisko (nadácia
Tesco) informovala pani Okálová,  že cca 9.000,- eur môže byť  použitých na stavbu detského ihriska.
Vzhľadom  na  menenie  ceny  zo  strany  možného  dodávateľa  a nutnosti  zaplatenia  zálohy  sa  triedny
dôverníci zhodli,  že výber dodávateľa a podpísanie zmluvy,  z čoho vyplýva aj zaplatenie zálohy,  bude
odložené na február – marec 2014. Predložila triednym dôverníkom návrh ihriska a predbežnú kalkuláciu
cca 12.000,- eur triednym dôverníkom a požiadala  ich o informovaní  rodičov v triedach.  Pokiaľ by sa
našiel sponzor a získali sa finančné prostriedky bolo by možné dobudovať ihrisko v pôvodnej veľkosti.

5. informácie p. riaditeľky 
Pani riaditeľka informovala RZH o neustálom vypadávaní a kazení sa elektriky v budovách školy – staré
rozvody, nutnosť neustáleho opravovania. Ďalej informovala dôverníkov, že po prestavbe školskej jedálne
sa  v triede  ZUŠ  objavili  plesne  a zateká  sem.  Informovala  o výmene  skriniek  v materskej  škole,
o rekonštrukcii  kútikov  s umývadlami  v triedach  4.B,  5.A,  7.A  a jazykovej  učebne,  čím  bude
rekonštrukcia  v pavilóne  II.  stupňa  ukončená.  Informovala  o skončení  zmluvy  o stravovaní  a vypísaní
výberového  konania  na  dodávku  stravy  v našej  škole  v januári  2014.  Stravovacia  komisia  bude
informovať  o výsledkoch  na  nástenkách  školy.  Ďalej  požiadala  triednych  dôverníkov,  aby  upozornili
rodičov hlavne I. stupňa ZŠ, ktorí platia za svoje deti prevodom na účet, že do správy pre prijímateľa je
nutné uvádzať školu, priezvisko žiaka a jeho triedu. Na telefónnom čísle, zverejnenom na stránke školy,
určenom na prihlasovanie a odhlasovanie obedov je možné prihlasovanie a odhlasovanie pomocou SMS
a odkazovej schránky.

6. predloženie návrhov a požiadaviek vedenia na podporu financovania
P.  riaditeľka  informovala  triednych  dôverníkov  o potrebe  zakúpenia  pomôcok  do  laboratórií  (chémia,
biológia,  svet práce) a o potrebe obnoviť na škole počítače,  tie čo škola má sú už veľmi zastarané.  P.
Križková požiadala triednych dôverníkov, aby sa v triedach informovali, či rodičia nepracujú vo veľkých
spoločnostiach, ktoré často počítače menia už po dvoch, troch rokoch a aby sa informovali o možnosti
darovania takýchto počítačov škole. P. Okálová požiadala p. riaditeľku o spísanie požiadaviek a zaslanie
žiadosti mailom.

7. návrhy – podnety jednotlivých tried
2.A – triedna dôverníčka požiadala o príspevok na pokračovanie projektu Filipkovi kamaráti
3.A aj 3.B – triedny dôverníci požiadali RZH o príspevok na dopravu na plavecký kurz, tak ako to bolo aj
v minulom školskom roku
6.A – rodičia požiadali vedenie školy o presťahovanie zrkadla a zásobníku na papierové utierky do novej
triedy,  nakoľko sa  už  od  3.  ročníka  skladajú  na  nákup potrieb  pre  triedu  a po  roku,  dvoch je  trieda
presťahovaná  niekde  inde.  P.  riaditeľka  informovala  triedneho dôverníka,  že  zásobníky  na  papierové
utierky  a mydlo  boli  zakúpené  školou  a požiada  p.  školníka  o presťahovanie  zrkadla  a namontovanie
zásobníkov.
7.A  –  triedna  dôverníčka  informovala  o riešení  výchovných  problémov  v tejto  triede  a zároveň
nespokojnosť  viacerých  rodičov  s poľavením  v Slovenskom  jazyku  (žiadne  povinné  čítanie,  málo
diktátov...)

8. Záver
Stretnutie bolo ukončené o 19,30 hod.

Zapísala:
Denisa Mikletičová


