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Miesto stretnutia:  ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa 
Čas:   19.9.2016 o 17:45 hod 
Počet prítomných členov:     , viď priložená prezenčná listina 
Hostia:   Ing. Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy 
 
Prílohy : 
1.prezenčná listina 
 
Stretnutie zahájil p. Gabaj, privítal prítomných a navrhol nasledovný program : 
 
Program:  

1. Diskusia triedny zástupcovia: 17.45 – 18.00 
2. Informácie z vedenia školy: 18.00 – 19.00 
3. Informácia predsedníctva o.z. (zhodnotenie školského roku 2015/2016, hospodárenie o.z., 

pokračovanie o.z.): 19.00 – 19.30 
Záver 
 
Ad 1: Pán Gabaj privítal všetkých prítomných, dal kolovať prezenčnú listinu a tým otvoril stretnutie Rady 
Rodičov. 
 
 - diskusia o potrebách na začiatku školského roka 
 - zajtra na rodičovskom sa budú voliť noví zástupcovia tried. Je 22 tried v tomto školskom roku. Po 
    triednych aktívoch sa zídu noví zástupcovia tried.  
 - Projekt - prevencia kriminality - pravdepodobne sa bude realizovať - budeme držať zatiaľ peniaze 
    na jeho realizáciu 
 - informácia od pána Gabaja o stave financií a použití finančných prostriedkov z 2% a z projektov  - 
 - momentálny stav financií v o.z. je v hotovosti 1005.- eur v bankovkách a 12,25 v minciach, na účte 
   je 8660,78 eur (z min. roku z 2%, z tohto roku z 2% plus dary rodičov) 
 - predpoklad a návrh na využitie financií - z 2% okrem požiadaviek učiteľov  
 - projekt Bluesky (p. Grebči) zvyšok 300,- eur - použité na občerstvenie, odmeny pre žiakov, ... 
 - téma bazén - p. Gabaj je členom bazénovej komisie - vedenie MČ má veľký záujem rekonštrukciu 
    zrealizovať, projekt je hotový, 2 časti - 80% a 20% - sú uvoľnené prostriedky 200 000,- a 400 000,- 
   + úver, je podmienených dotáciou z Ministerstva školstva 
 - dotazník k bazénu 
 
 
Ad 2:  Informácie z vedenia školy (p. riaditeľ Bernáth, p. zástupkyňa Andrýsková) 
 - Pán Gabaj informoval vedenie o prebiehajúcom stretnutí (viď hore) 
 
P. riaditeľ:  
 - informácie o tom, čo sa udialo v škole počas prázdnin: 
 - ekonomické veci: rekonštrukcia toaliet na druhej strane  všetky sociálne zariadenia sú   
    zrekonštruované, škola je plne bezbariérová; vymaľovanie školskej kuchyne (výdajne aj kuchyne 
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na -1. podlaží vo vedľajšej budove) cca 3000.-; výmena chladiaceho zariadenia 300, školník 300.- výmena 
parapetných dosiek (rezanie), vypratanie CO krytu 15 kontajnerov odpadu (drevo - nábytok) +  pri projekte 
Naše mesto ďalší kontajner (železo), nebezpečný odpad (viac ako 100 trubíc) v spolupráci s firmou Argus, 
investovali sme do vybavenia školskej jedálne (z réžie) 300.- (ŠJ takmer 4000.- eur z vlastných zdrojov za 
min. šk. rok) 
 - čo sa plánuje - v kuchynke zakúpiť chladničku a výmena sporákov za kombinované 1200.- eur -    
    z vlastných zdrojov - na vyučovanie a krúžky 
 - vestibul - rastliny výmena - 400.- eur, plán je zakúpiť lavičky a stoly ku bufetu, plus vymaľovať      
    vestibul 
 - vymaľovalo sa vonku, detské maľby, domaľovať ďalšie priestory plus šatne (obrázkovo, na bielo 
    bolo maľované v rámci projektu),  
 - rekonštrukcia rozhlasu 4200.- eur z rezervy školy, potrebujeme dokončiť zmeniť zvonenie na   
    hudobné zvonenie 
- - plánuje sa rekonštrukcia zvončekov do školského klubu - poprosíme o trpezlivosť 
 - na webstránke aj na dverách je harmonogram na obedy, trpezlivosť pri čakaní 
 - dovybavenie tv (koza, lavičky, švédska debna, lopty, ...) s MČ 
 - rekonštrukcia bazéna 
 - škola má k dnešnému dňu uhradené všetky faktúry 
 
Výchovno-vzdelávací proces: 
 - sú dokončené štatistiky, rieši sa rozpočet na ďalší šk. rok 
 - krúžky a krúžková činnosť a vzdelávacie poukazy 
 - na webstránke školy je zoznam krúžkov 
 - vzdelávacie poukazy odovzdať tr. učiteľke alebo učiteľovi, ktorý  
 - ak dieťa donesie vzdelávací preukaz na krúžok - platí na ten krúžok, ak sa otvorí viac krúžkov     
    a bude tam miesto, môže tam dieťa chodiť 
 - cudzie subjekty (cca 57 eur za polrok - minibasketbal) - platené krúžky 
 - môžeme otvoriť krúžky len ak bude dostatočný počet VP  
 - spolupráca so ZUŠ - učiteľky si chodia pre deti, alebo dieťa tak či tak nejde samé, 2. stupeň si riešia 
    samé, prechodová chodba bude po 16.00 hod. zatvorená, dohodnúť sa s učiteľmi zo ZUŠ aby si   
    prišli pre deti, oni majú kľúče od prechodovej chodby. 
 - rodičia nemajú prístup do školy, z dôvodu bezpečnosti 
 
p. Gabaj odporúčal využiť poukazy v škole 
 
Požiadavka rodiča - na webstránku dať zvlášť krúžky, ktoré organizuje škola a sú dostupné po odovzdaní VP, 
a zvlášť krúžky organizované iným subjektom - s uvedením subjektu a podmienkami (ak sa odovzdá VP, 
neplatí sa viac, ak sa neodovzdá VP - platí sa nejaká organizujúcim subjektom určená suma) - platí to 
momentálne na minibasketbal a šachový krúžok 
 
p. Gabaj - navrhuje, aby sme dali možnosť deťom, ktoré nechodia na žiadne krúžky, aby mohli navštevovať 
krúžok 
 
Školská jedáleň - varí 800 obedov denne, na počet ľudí, ktorí sú zamestnaní v kuchyni, nie je možné 
zabezpečiť rôzne diétne jedlá (vegetariáni, alergici, ..) - z prevádzkových dôvodov 
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Oznam - kto má záujem 4.10.2016 bude fotografovanie portrétov, dostanete informovaný súhlas rodiča, 
zaškrtnete áno - nie. 
 
Máme nové deti a nových rodičov - ospravedlnenky, uvoľnenie z vyučovania.. - všetko sa vybavuje cez 
triednu učiteľku, zástupkyňa pre príslušný stupeň, potom riaditeľ (telefonicky, mailom) 
Upozorniť rodičov, že každá učiteľka im bude volať ak ich dieťa nepríde do školy. 
 
Akcie, ktoré by mal financovať štát - ŠVP (100) raz za 4 roky, určené pre 4. ročník, LVK (100) na druhom 
stupni. Na každý príspevok má žiak nárok len 1 x . 
 
Poistenie pre prípad krádeže: do 50 .- /0,80 eur; 100.-/1,60 eur; 150.- 200 250 
riešenie poistných udalostí cez tajomníčku  
Úrazové poistenie 1,90 eur na osobu (trvalé následky 2000 a invalidita 4000.- eur poistné krytie). Na 
zváženie, či je možné uhradiť toto poistné na každé dieťa z triedneho fondu. Rodičia schválili sumu 1,90 eur 
na poistenie, ktoré bude vybraté cez triedne fondy, teda cez triednych učiteľov. 
 
Plán aktivít v škole je pripravený, rozčlenený na 1.a  2. stupeň a ŠKD, podľa predmetov, nie je tam zahrnutá 
ŠVP a triedne akcie. Termíny nie sú záväzné, nie sú povinné. Harmonogram bude zverejnený na stránke 
školy a poslaný rodičom mailom. 
 
Termíny ďalších stretnutí a pedagogických rád 
 
Klasif. porady:  1. štvrťrok   pondelok  14.11.2016 
  1. polrok  streda   25.1.2017 
  3. štvrťrok  pondelok  10.4.2017 
  2. polrok  pondelok  26.6.2017 
 
Triedne aktívy 20.9.2016, 13.12.2016 , 21.3.2017, 23.5.2017 
Rada rodičov vždy o deň neskôr 
 
Otázka na vedenie: neuvažuje sa o skrinkách pre deti, na ukladanie vecí? 
Odpoveď: nie je na to priestor, je potrebné vyriešiť s triednymi učiteľmi 
 
Otázka: Prečo sa na stránke školy uvádzajú mená a priezviská detí? 
Odpoveď: v informovanom súhlase mali rodičia možnosť vyjadriť svoj nesúhlas so zverejňovaním rôznych 
údajov. Členovia OZ sa zhodli na tom, že sú za ponechanie zverejnenia mien a priezvisk detí 
 
Otázka: 5.B, p. uč. chcú rôzne zošity, nedovolia im použiť staré zošity, p. Kurčík.  
Odpoveď: pri problémoch akýchkoľvek, kontaktovať najprv učiteľa, potom triedneho učiteľa, potom 
vedenie školy. 
 
 
Ad 3: 
P. Gabaj - informoval o pokračovaní rekonštrukcie bazéna. 
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Vysvetlil otázky v dotazníku, ktoré sa na zajtrajších triednych aktívoch budú vypĺňať za každú triedu. 
Rodičom vysvetliť, zapísať áno a nie a počty, vyplnené odovzdať triednej učiteľke a ona to odovzdá na 
vedenie školy. 
 
 
 
Tým sa ukončilo zasadnutie RR. Pán Gabaj sa poďakovala prítomným. 
  
V Bratislave dňa: 19.9.2016 

 

Zapisovateľ: Petra Pavelková 

Overovateľ : Branko Toman 

 


