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Zápisnica z prvého zasadnutia Rady rodičov Združenia rodičov a zástupcov žiakov na 

Základnej škole Alexandra Dubčeka o.z., dňa 23.5.2016 

 

  

Miesto stretnutia:  ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa 

Čas:   23.5.2016 od 17:45 hod 

Počet prítomných členov: viď. priložená prezenčná listina 

Hostia: riaditeľ školy p. Pavol Bernáth, zástupkyňa školy p. Zita Andrýsková 

 

Príloha : 

Prezenčná listina 

 

1.Uvítanie 

2.Diskusia členov rady rodičov 

3.Informácie a hodnotenie školského roka zo strany vedenia školy : 

Výchovno-vzdelávací proces :  

Apríl : DOD, zápis do 1 ročníkov - 72 žiakov, testovanie deviatakov, prijímacie pohovory, prebiehajú 

školy v prírode, klas. porada 24.6.2016, záhrady - žiaci sadia a starajú sa o rastliny počas prac. 

vyučovania, škola získala umiestnenia v súťažiach najmä v prír. predmetoch, v športe a speve, 

oboznámenie o voľbe do rady rodičov 

Ekonomická činnosť : 

Škola je bez dlhu v dobrej kondícií, rekonštrukcia počítačovej miestnosti - 9 300 euro, cez projekt 

Panteon, v spolupráci s Mestskou časťou, vybavenie telocvične náradím 4 290 euro, oprava sieti na 

basketbal, zakúpenie sietí na volejbal, rekonštrukcia plynu + potreby do školskej jedálne, revízia 

hasiacich prístrojov + hydrantov, zavedenie záhradného vodovodu do átria 260 euro, mes. časť 

financuje kontajnery na drev. odpad a odvoz odpadu (staré lavice, kov. skrine, odpad z parkoviska) - 

vypratávanie CO krytu, ôsmaci s p. Gabajom, plánuje sa rekonštrukcia toaliet na 4 podlažiach - cez 

letné prázdniny, rekonštrukcia bazéna - čaká sa na mimoriadne zasadanie zastupiteľstva ak to bude 

schválené, mal by byť hotový do septembra podľa plánov, reálnejšie do novembra, ale aj ak to bude k 2. 

polroku bude to výborné, maľovanie kuchyne - cez let. prázdniny 3 000 euro, plánuje sa oprava rozhlasu 

v škole cena asi 6 000 euro, ak poznáte firmy, ktoré sa tým zaoberajú, nech nám vypracujú cenovú 

ponuku, čistenie grafitov, kontrola žalúzií v triedach - ich oprava je nákladná, sú zničené, podpora 

krúžkov na škole, úspora na mzdách zamestnancov 400euro mesačne. 

Budúci školský rok : 

hlavné je zamerať sa na výchovno-vzdelávací proces (testovanie 9. a 5. ročník), využívanie odborných 

učební a bazéna, ZS Veternicová - nezvratný proces ukončenia školy k 31.08.2016, pravdepodobné 

zlučovanie žiakov 1., 5., 7. ročníka, využívanie športového areálu školy + podpora krúžkov. 

 

Začiatok školského roka je 5.9.2016 

 

4.Info p. Gabaj - Projekt naše mesto 10.06.2016 až 11.062016 treba zabezpečiť koordinátorov a 

občerstvenie (kto môže) - v tento deň prídu firemní dobrovoľníci, potrebujeme zabezpečiť 

dobrovoľníkov rodičov, ktorí budú činnosť koordinovať, aby práce prebiehali plynule (nalievanie 

a miešanie fariem, rozdávanie bagiet, pomoc pri občerstvení, pri rozdávaní a koordinácii prác) 
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5.Záver  
Poďakovanie rodičom, ktorí pomáhajú pri projektoch a realizáciách prác pri škole, v škole a s deťmi. 
Vyzvať rodičov v triedach na triednych schôdzkach, aby prišli a podporili projekt Naše mesto. 
 

 

  

V Bratislave dňa: 23.5.2016 

 

Zapisovateľ: Katarína Racíková 

Overovateľ: Petra Pavelková 

 


