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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 
 

 

Dňa: 27.4.2022 o 17,15 hod. 

 

Miesto: videokonferencia MS Teams 

Za účasti riaditeľky ZŠ p. T. Kizivatovej, PaeDr. Jany Dudášovej (zástupkyne pre 1.stupeň), Mgr. 

Petronely Muchovej (zástupkyne pre 2. stupeň) a Dany Osuskej (vedúca ŠKD) a pána Mareka 

Poživenca (vedúci školskej jedálne). 

 

Prítomní: pozri priložená prezenčná listina (28 zástupcov zastupujúcich 31 tried, celkový počet tried 

je 31 čo je 90 % účasť). 

 

Program:   

 

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie 

2. Otázky a pripomienky od rodičov 

3. Informácie o stave účtov 

4. Rôzne 

 

Program zasadania RRZ bol jednomyseľne prítomnými schválený. Predseda RZZ, pán Mário Tokei, 

privítal vedenie školy a zástupcov tried.  

 

1. Informácie vedenia školy o aktuálnej situácii a plánované akcie 

 

• Vzhľadom na prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine, škola prijala 16 ukrajinských detí. 

Deti sú umiestnené v ročníkoch podľa prislúchajúceho veku s dodržaním kapacity tried. 

Väčšina detí absolvuje hybridné vzdelávanie – prezenčne sa učia u nás na škole a na diaľku so 

svojimi školami na Ukrajine. Na tieto deti dostala škola účelovú dotáciu, ktorú použila na 

nákup učebníc a pracovných pomôcok pre tieto deti. Od mája nastupuje do školy učiteľka – 

dobrovoľníčka, ktorá im pomôže so začlenením sa do vyučovacieho procesu. S deťmi pracujú 

aj psychológovia školy aj ukrajinská psychologička. Vedenie školy potrebuje obsadiť pozíciu 

asistenta ukrajinských detí, ktorý by bol aj zároveň učiteľom slovenského jazyka. 

 

• Vedenie školy ďakuje rodičom za účasť na akcii „Na Hubenke učia rodičia“, ktorá sa konala pri 

príležitosti Dňa učiteľov. Prosíme toto poďakovanie prezentovať v triedach na aktívoch. 

 

• V škole spustili prevádzku Klubovne. Ide o novo zariadené priestory, ktoré slúžia žiakom počas 

vyučovania, aj na popoludňajšie aktivity (kolektívne hry, čitateľské popoludnia, práce 

s dotykovou obrazovkou, escape hry a pod.). Kapacita Klubovne je 40 detí. V súčasnosti je 

prevádzka klubovne do 15:00 hod. Škola uvažuje do budúcnosti o predĺžení prevádzky – bude 

sa odvíjať od záujmu detí. 

 

• 19.5.2022 sa v Nemeckom Kultúrnom Dome uskutočnia oslavy 50. výročia školy. Na tieto 

oslavy škola pozvala bývalých a súčasných učiteľov a zamestnancov školy. Týmto aktom si 

chce škola uctiť ich dlhoročnú prácu. 

 

• Pred školou sa buduje gabionový plot. Tento plot má zabrániť vybiehaniu detí (najmä z nižších 

ročníkov) na cestu. Plot ešte nie je hotový, k dokončeniu chýbajú kamene. Plot bude tiež 

postupne obrastať kríkom. 

 

• Projekt Stojiska na bicykle je odoslaný na Ministerstvo dopravy. Čaká sa na schválenie dotácie.  
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• V termíne od 28. 4. 2022 do 1. 6. 2022 sa môžu rodiča znova zapojiť do projektu Čerstvé 

hlavičky. Zahlasovaním môže škola a škôlka získať ovocie a zeleninu od spoločnosti Kaufland 

na 2022/2023. Hlasovať sa dá každý deň. Počet hlasov sa prepočítava na počet žiakov v škole. 

Bolo by super, keby deti opakovane dostávali v týždennej frekvencii ovocie a zeleninu od 

spoločnosti Kaufland.  

 

 
 

• V dňoch 29.4. a 30.4. bude na škole prebiehať zápis do 1. ročníka. 

• 18.5.2022 sa uskutoční testovanie – T5. Testovanie sa týka žiakov 5. ročníka. Žiaci tohto 

ročníka budú rozdelení do skupín. Z kapacitných dôvodov v tento deň dostanú žiaci 2. stupňa 

dištančné úlohy, nakoľko sa pedagógovia zúčastňujú ako interný i externý dozor  

v rámci testovania v okrese Bratislava III! 

• 19.5.2022 – prevádzka školy bude do 14:00 hod z dôvodu osláv 50. výročia školy. Prevádzka 

jedálne v tento deň nebude! 

• 20.5.2022 – riaditeľské voľno 

• 24.5.2022 – na škole sa uskutoční workshop zameraný na vysokoefektívne učenie. Informácie 

o workshope budú zobrazené na stránke školy. 

• V mesiaci máj prebieha v škole prezentácia žiackych ročníkových prác  v rámci projektu 

Moja ročníková práca  30. – 31. mája.  

• 2.6.2022 – prevádzka školy bude do 14:00 hod. Obedy budú zabezpečené. 

• 3.6.2022 – riaditeľské voľno z dôvodu účasti učiteľského zboru na vzdelávaní. 

• máj, jún 2022 – plánujú sa Školy v prírode, školské výlety, exkurzie 
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2. Otázky a pripomienky od rodičov 

 

Pani Juhásová sa informovala ohľadom stavu jedál v jedálni. Rodiča z jej triedy opätovne vyjadrili 

nespokojnosť s ponúkanými jedlami.  

Vedúci školskej jedálne, pán Marek Poživenec, podrobne vysvetlil zástupcom rodičom fungovanie 

jedálne. Pri príprave jedál sa musia dodržiavať nové normy stanovené ministerstvom. Zároveň strava 

detí musí byť nutrične vyvážená. Škola ponúka svojim deťom na výber 2 jedlá. Jedálny lístok je presne 

predpísaný – sladké jedlo, plné mäso, polomäso a bezmäsité jedlá. Vedúci školskej jedálne tvorí 

skladbu jedálneho lístka tak, aby vyhovovala aj normám, aj chutiam našich detí. Snaží sa aj 

o inovatívne jedlá (napr. batátové pyré, tofu). Pán Poživenec sa bude snažiť jedlá, ktoré nie sú veľmi 

v obľube u väčšiny žiakov vyradiť, prípadne zaraďovať menej často podľa toho, ako mu to dovolia 

predpísané normy.  

Pán Poživenec prosí rodičov, aby nezabúdali objednávať deťom obedy. Stáva sa to často najmä 

s pondelkovým obedom. Problém je najmä u detí, ktoré sú v ŠKD → dieťa príde do jedálne v rámci 

ŠKD, nemá objednaný obed a tak sedí s ostatnými obedujúcimi deťmi. Ak rodič zabudne objednať 

obed, je možné zavolať ešte aj ráno do jedálne a objednať ho na daný deň.  

Tiež vyzýva rodičov k tomu, aby výber jedál konzultovali so svojimi deťmi a dohodli sa spoločne na 

konkrétnom jedle, nakoľko jedlo, ktoré deti nechcú, aj tak celé vyhodia.  

Pán Poživenec tiež zdôrazňuje používanie variabilných symbolov pri úhradách za platby obedov. 

Ak rodič nevie jedinečný kód, má možnosť si ho overiť u vedúceho jedálne telefonicky alebo mailom. 

 

Vedenie školy informovalo zástupcov rodičov, že vo viacerých triedach pretrváva problém 

vulgárneho správania sa zo strany rodičov voči triednym učiteľom a pedagógom iných predmetov 

(na 2. stupni). Útoky prebiehajú osobne, e-mailom aj telefonicky. Vedenie školy (pani riaditeľka, 

zástupkyne, odborný personál – psychológovia) každý takýto útok riešia s dotknutými osobami 

individuálne. Napriek tomu útoky pribúdajú. Prosíme zástupcov rodičov zdôrazniť rodičom na 

triednych aktívoch, že učiteľ má štatút chránenej osoby. A tak útok na takúto osobu môže mať 

aj trestnoprávne následky.  

Vedenie školy poďakovalo JUDr. Kajabovej za aktívnu právnu pomoc pri riešení týchto atakov. Pani 

Kajabová je ochotná spolupracovať s dotknutými učiteľmi a pomôcť im aj individuálne. 

Pán Tokei pripomenul zástupcom rodičov, aby ponúkli triednym učiteľom pomoc a spoluprácu 

pri vzniknutých konfliktoch.  

 

 

3. Stav účtov 

 

Stav účtov ZRŠ bude prezentovaný na nasledujúcom stretnutí ZRŠ. Rozpis vyzbieraných príspevkov 

za celý školský rok po jednotlivých triedach dostanú zástupcovia na nasledujúcom stretnutí. 

Na stretnutí 31.5.2022 sa bude schvaľovať rozpočet združenia na školský rok 2022/2023. 

Prosíme o čo najväčšiu účasť zástupcov.  

 

• Informácie o platbách do ZRŠ na tento školský rok: 

 

do 20.10.2021: 15,- eur ZRŠ - platba za 1.polrok 

do 10.1.2022: 10,- eur platba do Fondu opráv 

do 22.2.2022: 15,- eur ZRŠ - platba za 2. polrok 

Príspevky budú zástupcovia tried pravidelne preberať spolu so zoznamom platcov a po vyzbieraní 

vkladať (umožnené vkladať aj dodatočne) na účet RRZ číslo:  

ZRŠ:   1017606003/1111, IBAN: SK95 1111 0000 0010 1760 6003 

FO:     1017606011/1111, IBAN: SK73 1111 0000 0010 1760 6011 

S uvedením variabilného symbolu v tvare: 

1. číslo – ročník 1 – 9 

2. číslo – trieda A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5 

3. číslo – 12021 = 1.polrok, 22022 = 2.polrok (len pre ZRŠ) 



4/4 

Napr.: 1A v l. polroku (ZRŠ): VS = 1112021 ; 112021 – FO, II. Polrok = 1122022 (ZRŠ) 

Do poznámky pre prijímateľa uviesť triedu. 

Doklad o zaplatení spolu so zoznamom žiakov, ktorí prispeli, je možné doručiť p. Lucii 

Hanusovej na email: lucia@hanaconsult.sk , tel. kontakt: 0905 341 964. 

Prosíme zástupcov rodičov o pripomenutie možnosti darovať 2 % nášmu Občianskemu združeniu. 

Informácie o spôsobe darovania a o termínoch budú uvedené na stránke školy a zároveň budú 

informovaní aj zástupcovia tried. 

 

 

4. Rôzne 

 

• Pani Osuská zo ŠKD prosí rodičov o zadávanie variabilných symbolov pri platbách do ŠKD. 

Zároveň prosí o kontrolu platieb, resp. stálych prevodných príkazov z dôvodu úpravy a zmeny sumy 

poplatku za ŠKD.   

 

• Najbližšie stretnutia triednych ZRŠ budú 3.5.2022 prezenčne na 1. stupni a formou konzultácií na 

2. stupni. Prihlásiť sa na konzultáciu u jednotlivých vyučujúcich bude možné do 2.5.2022.  

 

Stretnutie rodičovskej rady združenia bude v utorok 31.5.2022 – forma hybridná (prezenčne a on-

line). Prosíme o 100 % účasť prípadne vyslať zástupcu, nakoľko sa bude schvaľovať rozpočet rady 

na budúci školský rok. 

Nasledovné TA ZRŠ sa bude konať 7.6.2022. 

 

Prílohy: 

 

1/ Prezenčná listina 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 27.4.2022 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová   Overovatelia: Mário Tokei, Zuzana Hamarová 
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