
Zápisnica z 1. stretnutia Výboru rodičov o.z. ZRPŠ Vazovova 4 v šk.r.
2022/2023 zo dňa 12.10.2022 od 16.30 – 19.00 hod.

Miesto konania: online prostredníctvom aplikácie ZOOM
Prítomní členovia výboru: 18, prezenčná listina v prílohe (potom dolu priložiť)

I.časť - interné stretnutie Výboru rodičov (16.30-17.20)
Program stretnutia:

1.Privítanie a voľba zapisovateľky/zapisovateľa

Predsedníčka ZRPŠ Mária Rothensteinová privítala všetkých zúčastnených
zástupcov rodičov. Predstavila program stretnutia, ktorý je rozdelený na dve
časti. I.časť - interné stretnutie Výboru rodičov. II.časť - verejné stretnutie
Výboru rodičov (ďalej len „VR“) za účasti rodičov a pedagógov základnej školy.
Za zapisovateľku bola zvolená Barbara Krištofíková.

3. Kontrola uznesení z posledného stretnutia VR 11.04.2022

Uznesenie č.1: Hlasovanie k  správe o hospodárení za rok 2021 sa z dôvodu

nedostatočného počtu členov Výboru rodičov uskutoční per rollam.

T: do 30.5.2022                                                                Z: Mária Rothensteinová

Stav k 12.10.2022: splnené



Hlasovalo: 16 členov z 26

Za: 16 členov

Proti: 0 členov

Zdržalo sa: 0 členov

Záver: Výbor rodičov schválil správu o hospodárení za rok 2021.

Uznesenie č.2: Do konca mája 2022 zverejniť na stránke školy zoznam tried a

výšku príspevkov, ktoré rodičia jednotlivých tried poskytli škole v školskom

roku 2021/2022:

Termín: 30.5.2022                                             Z:p.Koedam, p.Rothensteinová

Stav k 12.10.2022: splnené

Uznesenie č.3:

Zmena banky o.z., v ktorej bude vedený účet sa uskutoční v poslednom mesiaci

kalendárneho roka 2022. Dôjde ku zrušeniu účtu v Tatra Banke a otvoreniu

účtu vo Fio Banke.

T: december 2022                                                           Z: štatutárni zástupcovia o.z.

Stav k 12.10.2022: nesplnené, zmenu banky, je potrebné urobiť ku koncu
kalendárneho roka 2022.  V novembri 2022 sa uskutoční zmena čísla účtu.

T: november 2022                                                           Z: štatutárni zástupcovia o.z.

Uznesenie č.4: Na stránke školy budú zverejnené výdavky a suma vyzbieraná

za triedu.

T:16.5.2022                                                                  Z:p.Koedam, p.Rothensteinová

Stav k 12.10.2022: splnené

Uznesenie č.5:

Informácia pre všetkých rodičov. Dotazník, a prehľad, kto by sa mohol zúčastniť
vypratávania CO krytu.

T: 18.4.2022                                                                            Z: Mária Rothensteinová

Stav k 12.10.2022: splnené



Uznesenie č. 6

Zápis zo stretnutia bude zverejnený na stránke školy a zaslaný všetkým

rodičom.

T: 20.5.2022                                                                       Z: členovia Výboru rodičov

Stav k 12.10.2022: čiastočne splnené, zápis nie je zverejnený na stránke školy,
dostal ho výbor rodičov.
T: november 2022                            Z: Barbara Krištofíková, Mária Rothensteinová

4. Hlasovanie o výške príspevku v šk.r.2022/2023, uvedenie v zápise tohto
stretnutia + uvedenie spôsobu výberu príspevku
Hlasovanie o výške príspevku prebehlo online, formou e-mailu od
8.9.-10.9.2022. Hlasovania sa z 24 zástupcov zúčastnilo 19 zástupcov rodičov.

5. Hospodárenie v šk.r.2021/2022, súčasný stav finančných prostriedkov

6. Plán aktivít v šk.r.2022/2023 a zoznam činností

Hlavnou činnosťou je revitalizácia školského dvora. Začala sa 2. fáza, ktorej
súčasťou je multifunkčné ihrisko. Momentálne sa pracuje na workoute. Hlavne



nájsť finančné prostriedky na revitalizáciu školského dvora. Dôležité bude
podanie grantu – Podprogram 4.

September 2022
● 1.stretnutia rodičov - triedne

ZRPŠ
● voľba zástupcov tried do

Výboru rodičov
● hlasovanie o príspevku do

fondu o.z.ZRPŠ

Október 2022
● 1.stretnutie Výboru rodičov
● schválenie plánu čerpania

finančných prostriedkov
● schválenie plánu aktivít o.z.

November 2022
● podanie grantu na 2.fázu

revitalizácie šk.dvora
● zoznam pomôcok pre školu -

kampaň
● príprava kampane k 2-3%

December 2022

● vianočné trhy v škole
16.12.2022 

Január 2022
● kampaň k 2-3%

Február 2022
● kampaň k 2-3%

Marec 2022
● Deň učiteľov
● 2.stretnutie Výboru rodičov

Apríl 2022
● Akcia rodičia + škola

Máj 2022

Jún 2022
● Deň detí - podpora vo forme

cien pre deti
● Naše mesto

- pomôcky pre školu – z vlastných zdrojov, vieme, že sú rodičia, čo majú
možnosť materiál zakúpiť a podporiť školu

- vianočné trhy – riešil každý rodič individuálne, v tomto roku sme nehovorili o
tom, či sa zapojiť.

- apríl, alebo máj nejaká fundraising akcia ... keby si ju niekto zobral, vymyslel
a zrealizoval.
- deň detí ... prispieť na zbieranie cien pre deti. Minulý rok deti dostali žetóny
a mohli si to vymeniť za nejakú odmenu.

 



 
7. Plán čerpania rozpočtu v šk.r.2022/2023

● poskytnutie príspevku na výlet - 9.roč. - 200 eur
● projektová dokumentácia k 2.fáze revitalizácie šk.dvora -

5400 eur (príloha)
● Deň učiteľov - 600 eur
● Príspevok na lyžiarsky výcvik – 200 eur
● Príspevky na granty – podľa finančných možností o.z.

8. Závery z 1.časti stretnutia VR

Uznesenie č.1: Noví členovia Výboru rodičov sú Katarína Hnátová - 1.A, Tomáš
Hvožďára - 1.B, Lenka Kubalová - 1.C, Michal Hrušovský-1.D, Hana Hochel - 4.A,
Denisa Tomešová - 6.B, Andrea Kvasnovská - 9.A

T: stály                                                                                               Z: členovia VR

Uznesenie č.2: Výsledok hlasovania o výške príspevku zverejnený e-mailom
11.9.2022 nasledovne:

Hlasovalo: 19 členov Výboru rodičov
1. Súhlasím s návrhom (19 hlasujúcich)
2. Nesúhlasím s návrhom (0 hlasujúcich)
3. Zdržím sa hlasovania (0 hlasujúcich)

Záver: Výbor rodičov odsúhlasil v školskom roku 2022/2023 dobrovoľný
 príspevok vo výške 20 eur na jedno dieťa z rodiny a na každé ďalšie dieťa z tej
istej rodiny 10 eur.

Uznesenie č. 3: Návrh plánu aktivít o.z. odsúhlasený.
Hlasovalo: 17 členov Výboru rodičov
1. Súhlasím s návrhom (17 hlasujúcich)
2. Nesúhlasím s návrhom (0 hlasujúcich)
3. Zdržím sa hlasovania (0 hlasujúcich)

Zástupcovia rodičov majú možnosť sa zapísať do zdieľaného dokumentu
k jednotlivým aktivitám.



T: november 2022                                            Z: Mária Rothensteinová, členovia
VR
Uznesenie č.4: Návrh čerpania rozpočtu

Hlasovalo: 17 členov Výboru rodičov
1. Súhlasím s návrhom (17 hlasujúcich)
2. Nesúhlasím s návrhom (0 hlasujúcich)
3. Zdržím sa hlasovania (0 hlasujúcich)

Záver: Členovia Výbrou rodičov jednoznačne odsúhlasili návrh čerpania
finančných prostriedkov o.z. v školskom roku 2022-2023

T: šk.r. 2022-2023                                            Z: členovia VR



II.časť – verejné stretnutie výboru rodičov (rodičia prihlásení cez online
formulár) od 17.00 do 18.30 hod.

1. Organizácia verejného stretnutia

Predsedníčka o.z. ZRPŠ Vazovova privítala rodičov, ktorí sa pripojili a za vedenie

školy: pani riaditeľku Darinu Matejovú, zástupkyňu za 2. stupeň pani Lenu

Jančuškovú a ostatných prítomných. Pani Rothensteinová predstavila program a

pravidlá komunikácie v online prostredí, poprosila prítomných o dodržiavanie

pravidiel počas online stretnutia a predstavila možnosti, ktorými je možné

zapojiť sa do diskusie. Z hľadiska obsahu, bol po každom bode programu,

vyčlenený priestor na diskusiu. Zápis vyhotovuje Barbara Krištofíková a bude

zverejnený na webe školy.

2. Krátke predstavenie o.z, štruktúry, štatutárov a členov VR + možnosti
komunikácie s o.z.

● členmi o.z. sa môže stať každý, kto sa nejakým spôsobom podieľa na
chode školy.

● o.z podpora vzdelávania a aktivít školy, voľnočasové aktivity
● podpora cez prípravu projektov, financovanie projektov,
● hlavným zámerom a činnosťou je v súčasnosti revitalizácia školského

dvora



3. Aktivity o.z.v šk.r.2021/2022

V minulom školskom roku sa oz-tku podarilo:
- uskutočniť 2 verejné stretnutia výboru rodičov
- napísať 8 grantov
- úspešne dokončiť 6 podporených projektov
- otvoriť školský dvor verejnosti aj s prevádzkovým poriadkom
- zorganizovať 2 dobrovoľnícke aktivity
- osláviť deň učiteľov
- vytvoriť zbierku hračiek pre škd
- vytvoriť kampaň na 2% z dane – ktorej ovocie vďaka  podpore rodičov

doteraz zbierame 😊

Všetky informácie nájdete tu:
https://zsvazovova.edupage.org/a/novy-skolsky-dvor
FB stránka ihrisko zš vazovova:
https://www.facebook.com/NovySkolskyDvorVazovova

https://zsvazovova.edupage.org/a/novy-skolsky-dvor
https://www.facebook.com/NovySkolskyDvorVazovova




 
4. Hospodárenie o.z. v šk.r.2021/2022

 
Historicky najvyššia suma, ktorá sa vyzbierala z 2-3% za obdobie hospodárenia
združenia - 9456,57 eur.  Ďakujeme za ňu. Nečakajú nás ľahké dni, o to viac
sme vďační, že dokážete poskytnúť finančné príspevky.

 
5. Informácia o schválenej výške príspevku, spôsob výberu príspevku

 
Výška dobrovoľného finančného príspevku vo výške 20 € na dieťa.

6. Informácia o pláne aktivít o.z. a školy v šk.r.2022/2023

Plán činností o.z. predstavila Mária Rothensteinová.

Zverejnený je vyššie v dokumente v internej časti stretnutia VR.
Vianočné trhy – poňaté ako individuálny záujem rodičov
Apríl - rodičia a škola – spoznanie sa, zber finančných prostriedkov na
revitalizáciu. Námet, ktorý by sme chceli v apríli, v máji zrealizovať.
Deň detí – podporili by sme darovaním podľa svojich možností darčeky

Plán činností ZŠ predstavila pani učiteľka Kubovčíková:

Žiacky parlament, tvoria predsedovia a predsedníčky tried 2. stupňa. Úlohou je
pripravovať a organizovať školské akcie.
Je pripravený plán činností, snáď to nič nenaruší.



Týždeň bez DÚ, valentínska pošta, halloween prespávačka, mikulášsky
volejbalový turnaj,
Vianočný trh. 16.12.2022 – budú si môcť prichystať stánky a predávať výrobky,
uvítajú workshopy a dielničky. Pani Némethová navrhovala, že by kuchyňa
navarila kapustnicu.
Stánky: ŠJ – nachystajú cestá a upečú deťom, čiže dosť aktivít vedia ako
jedáleň pre nás nachystať. Sú ochotní spolupracovať, poskytnúť priestory. Dozor
aby bol v jedálni zabezpečený pri deťoch.
Aj učitelia a ŠKD majú stánok. Otázka, či aj rodičia by chceli svoj stánok.
Polovica zo zárobku je venovaná združeniu, alebo ľuďom ktorí to potrebujú.
Mária Rothensteinová: Či nedať tie trhy von? OZ rado pomôže s organizáciou
a podporou. Po tomto stretnutí sa môžeme spojiť so školou a dohodnúť ďalšie
kroky.

Jarný trh – na školskom dvore, ako minulý rok 3.4. pred veľkou nocou,
v podobnom duchu ako vianočný trh – tiež sa zapojí ŠJ.

Putovný školský pohár – spoločne s pani školskou psychologičkou
Kostelníkovou. Môžu sa zapojiť triedy 2. stupňa. Je 40 disciplín. Trieda, ktorá má
najviac bodov za disciplíny získa pohár.  Je to nastavené tak, aby sa z triedy
mohol každý zapojiť - športové, výtvarné, umelecké, zábavné, foto .... Pri
vymýšľaní disciplín to musí byť spravodlivé, aby mali deti férovú šancu. Aby to
bolo príjemné a niečo čo školu spája.
Každá trieda ktorá sa zapojí, musí získať aspoň bod. S akciou súvisí aj kúpa
školského pohára 😊 Bolo by fajn, ak by oz-tko mohlo byť, akoby garantom, že
by oz-tko pohár zakúpilo a zároveň ho aj odovzdalo.
Mária Rothensteinová: Je to veľká česť, to prepojenie rodičia a deti.
Momentálne disponujeme financiami na to, aby sme to mohli zafinancovať.

Ďalší bod navrhnúť do rozpočtu – aká je predstava zakúpenia pohára.

7. Opýtajte sa? (odpovede členov VR a vedenia školy na otázky zaslané
formulárom alebo priamo položené na stretnutí)

1.Križovatka vazovova - radlinského ranné zápchy.

2. Tento rok je veľmi slabá ponuka krúžkov v ŠKD. Vieme nejaké pridať aspoň
externou formou?

Prečo je menej krúžkov pre 1. stupeň a ako je to s krúžkami.



Odpoveď R.Dadykin: Je to o financiách, učitelia 1. stupňa  nemajú záujem robiť
krúžkovú činnosť, lebo nie je zaplatená. Je to práca ktorá nie je zaplatená,

ohodnotená. Kolega má 60 detí na krúžku pohybové hry. Robí to preto, že má

rád ten šport.

M. Rothensteinová: Je možné – ak by bol záujem o krúžky, aby sme vedeli

zaplatiť učiteľov? ZŠ Vazovova má telocvičňu. Ak vieme zaplatiť učiteľa, je to

super. Z hľadiska legislatívy, či je toto možné realizovať. Potom zistiť záujem zo

strany rodičov a na základe toho rozbehnúť tie krúžky.

Pozrie sa na to Dadykin s pani riaditeľkou, či je to legislatívne priechodné.

Odpoveď L. Jančušková: tam nebola otázka slabá ponuka krúžkov, ale ponuka

krúžkov v škd?

Odpoveď  D. Matejová:: škd má svoju činnosť a to je pracovná doba,

vychovávatelia nerobia krúžkovú činnosť. Keď robil p. vychovávateľ Šándor

krúžok „konverzáciu v anglickom jazyku“ bol to krúžok, nie v rámci škd. škd

nikdy nemalo krúžky.

3. Ako oznámiť, že dieťa ochorie, bude 5 dní doma? Stačí o tom napísať pani

učiteľke do Edupage alebo treba ešte po 5 dňoch choroby priniesť
ospravedlnenku?

Odpoveď L. Jančušková: rodič je povinný oznámiť triednemu učiteľovi buď
prostredníctvom edupage, alebo telefonátom do školy. Do 5 dní stačí

rodičovská ospravedlnenka, ktorú dieťa donesie do 3 dní aj písomne. Platí to

vždy na 5 dní, vynímajúc víkendy.

4. Výučba slovenčiny pre ukrajinské deti.

Odpoveď K. Rodziňáková: Výučbu vedú pani učiteľky Rodziňáková  a Poláková.

Rozdali aj po triedach papieriky o výučbe. Prihlásilo sa 10 detí. Utorok a štvrtok

– berú si deti. Výuka funguje aj tento rok. Je to dotované cez miestny úrad.

5. Či sa plánuje nejaký “šetriaci” režim. S ohľadom na zvyšujúce sa energie.

Tzn. Či škola plánuje deti ponechávať doma. Nakoľko aj s týmto už deti prišli

domov, že možno v piatky nebudú chodiť do školy - info z rodičovskej

skupiny.

Odpoveď  D. Matejová: Riadime sa smernicami a usmerneniami MŠ SR.

Dozvieme sa ak bude niečo. Čo sa týka šetrenia, termostaty sú nastavené

školníkom. Učitelia sú informovaní ... energiu, teplo berieme od gymnázia. Deti



majú zhasínať. K piatkom nie je info, že by to bola pravda. Požiadali sme

zriaďovateľa o navýšenie fin. prostriedkov energií, sú pozitívni v tomto smere.

6. Či bude letná škola.

Odpoveď  D. Matejová: Záujem je, aj ponuka bude, ak sa neudeje niečo

výnimočné.

Odpoveď K. Rodziňáková:: Túto letnú školu viedli pani učiteľky Rodziňáková  a

Poláková, sú ochotné to realizovať, deťom sa veľmi páčilo, bol aj bazén na

dvore, atrakcia, sú tomu naklonené.

Odpoveď L. Jančušková: Všetko závisí od financií MŠ SR.

7. Uvítala by som aktivitu - napr. konverzácia v AJ v ranných hodinách. Napr.

Od 7:00 do 7:45.

Odpoveď  D. Matejová: Či to je z psychohygienického hľadiska dobrá cesta ich

takto skoro ráno zaťažovať, je to o personálnom obsadení, nie som tomu

naklonená, ale ak by bol záujem...

Odpoveď  E. Kostelníková: deti, ktoré sú v rannej družine, tak až o 10,00

podávajú optimálny výkon. Tam si treba nastaviť priority. Nedá sa povedať, že

pre každého je to zlé, je to veľká otázka, či toto je vhodné pre deti, učiť sa nultú

hodinu na ZŠ.

Odpoveď  E. Kubovčíková: diskutovali o tom medzi učiteľmi anglického

jazyka, či by bol záujem a či by to malo pozitívny vplyv.

Odpoveď L. Jančušková: pán učiteľ Tlelka mal športový krúžok, nultú hodinu

a chodili tam deti, to sa ujalo, čiže možno myšlienka do budúcna.

8. Stala som sa inštruktorkou detskej jogy pre všetky vekové kategórie. Či by

škola privítala takýto krúžok - poskytovala by som ho práve v ranných

hodinách buď medzi 6:45-7:30 max. Alebo 7:00-7:45. Podľa mňa krásne

uvítacie ráno – viem poskytnúť od Pondelka do Piatku, aj napr. “Semináre”

pre teenagerov a ich “sebarozvoj”. :)

Odpoveď  D. Matejová: spojiť sa s touto pani, akú má predstavu, dať nejakú

ponuku, deti sú ešte ráno oťapené. Ak nie je záujem, tak budeme mať spätnú

väzbu.

9. Aký je počet stravníkov s bezlepkovou stravou? Neuvažuje sa s prípravou
(výdajom)



bezlepkovej stravy v jedálni?

Odpoveď L. Jančušková: O diétnom varení sa neuvažuje, na každom musí byť
aspoň 5 odberateľov, dietérov. Musia byť vytvorené podmienky, ktoré nie sú

teraz možné a musí byť preškolený kuchár.

Odpoveď M. Rothensteinová: V jedálňach vo Fínsku napr. varia bezlepkovo

celkovo.

10. Deti v triede blahoželajú oslávencovi? Ak áno, ako sa to stane?

Odpoveď  D. Matejová:: funguje to, zaspievajú happy birthday, rozdajú

čokolády. Inak individuálne v triede sa to rieši.

11. Deťom boli zrušené šaláty a desiate. Vieme s tým ako rodičia niečo

urobiť? Doplatíme zeleninu alebo iné riešenie?

Odpoveď  D. Matejová:: nedá sa nič podniknúť, že by rodičia začali iniciatívne

prispievať. Musíme počkať na január.

M. Rothensteinová: V koho je to kompetencii?

Odpoveď  D. Matejová:: nevie, kto priamo určuje cenu.

Odpoveď L. Jančušková: To je zriaďovateľ, to bude VZN: šj a škd patria pod

zriaďovateľa.

Odpoveď  D. Matejová:? Možno by bolo fajn osloviť poslancov z Rady školy, či

by s týmto vedeli pomôcť

Odpoveď M. Hanzelová: že to musí ministerstvo určiť. Je jednotná cena lístka,

aby sa mohli navýšiť. Ona má danú cenu lístka, aby sa zvýšila cena lístka

nemôže vyberať od rodičov... Musí to mať z ministerstva, ak sa navýši cenová

relácia, budeme môcť doplatiť viac a bude môcť variť za vyššiu čiastku.

Peter Hozzán: osloví rodiča a že bude vedieť, čo sa s tým dá robiť.

12. V priestoroch školy sa nachádza automat so sladkosťami. Naša

vychovávateľka

návštevu automatu dokonca používa ako moment odmeny či trestu pre

triedu (za zlé

správanie príde zákaz automatu a pod.).

Odpoveď  D. Matejová:: bol brejkomat dávnejšie. Bol bufet.



Tieto 2 automaty čo sú tam firma delicomat, česká, ten ich zástupca vysvetlil,

že tiež majú určité normy, nemôžu tam, byť kofeínové kolové ... sú tam

tatranky, mily... Automaty sa využívajú, veľa detí aj zamestnanci, aj krúžkari si

odtiaľ berú. Oni to prenajímajú ako priestor pre školu. Je to aj pre

zamestnancov dobré.

Je slobodná vôľa, nemusíme dávať peniaze deťom. Napísať pani riaditeľke info,

ktorá pani vychovávateľka to používa.

I. Isterová: či je nutnosť mať automat na škole. Deti na 2. stupni si kupujú tie

veci bez možnej kontroly. Prípade či sa nedá zistiť záujem, či ho tam mať. Nič
nie je nutnosť.

M. Rothensteinová: ak sa to dá nepodporovať, tak sa pridá, aby to tam nebolo.

Odpoveď  D. Matejová:: Urobiť dotazníkový prieskum. Že ako využívať
automat, či vôbec. Dať na edupage.

Odpoveď L. Jančušková: s kolegami sa bavili, že ponechať automaty, nech je

tam niečo zdravé, výživné. Že tú ponuku zracionalizovať smerom k zdravšej

verzii.

Odpoveď  D. Matejová:: spýta sa, či vedia ovplyvniť ponuku k zlepšeniu

k zdravej výžive.

13. Myslíte, že je nutné deťom ponúkať sladkosti v škole? Nevieme

vymyslieť zdravšiu

alternatívu?

Odpoveď M. Hanzelová: sú tam bagety. Je to pomoc učiteľom. Obmedziť
sladkosti ....

14. Je možné zverejniť plánované aktivity školy a školského klubu na tento

školský rok?

Rodičia si vedia vopred lepšie zariadiť čas, majú predstavu o živote školy,

možno dokážu niečím prispieť…

Odpoveď  D. Matejová: áno, pracujeme na tom....

15. Bolo by možné zverejniť na stránke školy zoznamy pomôcok je jednotlivé

ročníky (alebo predmety), ktoré je potrebné deťom zabezpečiť na začiatku

školského roka?



Odpoveď  D. Matejová: zatiaľ skúsili pre prvákov, pre prvákov z Ukrajiny, bolo to

v ukrajinskom jazyku.

Odpoveď L. Jančušková: pani učiteľky si na 1. stupni vyzbierajú peniaze

a všetko hradia potom spoločne.

Na 2. stupni ťažko, lebo každý to má nejako nastavené.

M. Rothensteinová:: či by sa dalo zverejniť na edupage. Aby sa zjednotili

v hlavných veciach. Odpoveď L. Jančušková: Zverejniť nie je problém. Je možné

to očakávať na začiatku budúceho školského roka. Každý učiteľ pokračuje

v tom istom zošite. Môže použiť aj ten z minulého roka.

Iba piataci dostanú knihy až na začiatku školského roka, inak je to vždy na konci

šk.r.

16. Otázka: či nemôžu byť zverejnené sumy, aké sa budú vyberať: či nie je

nejaký zoznam, ktorý bude mať trieda, kde sa bude vyberať.

Odpoveď L. Jančušková: vždy v máji sa dáva požiadavka na MŠ SR.

Ministerstvo nie je ochotné preplatiť 2 roky po sebe to isté od rovnakého

vydavateľa. Vlani vznikol problém s preplácaním. Tento rok to už nebolo.

Možno v auguste by sa to dalo zverejniť, že koľko to bude dokopy.

Uznesenie: pripomenúť v auguste pedagógom, že to majú zverejniť.

17. Ospravedlnenky - prečo sme sa vrátili opäť k písomným

ospravedlnenkám, prečo nie

je dostatočná elektronická ospravedlnenka?

Odpoveď  D. Matejová:: je za elektronické, je to podnet pre ďalšiu pedagogickú

radu. Vďaka korone rešpektovali el. ospr. Rodičov. Brali to ako plnohodnotnú

ospravedlnenku papierovej.

Odpoveď L. Jančušková: učila deviatakov a cez rodičovské účty si podávali

ospravedlnenky. Na internej porade sa dohodli pedagógovia medzi sebou

a hlasovali o tom.

Na druhom stupni bolo veľa situácií, že si to písali sami. Je záujem aby deti

chodili do školy a nie poza školu. Učitelia si myslia, že toto je spôsob ako tomu

zamedziť. Zo zákona je povinnosť mať písomný doklad a majú povinnosť to

archivovať. Pre pedagógov je dôležité, aby to nebolo elektronické, aby sa to

nezneužívalo.



Odpoveď K. Rodziňáková: za 1. stupeň. Prerokovali na porade a metodickom

združení, že sa to musí archivovať 3 roky, preto sa to musí robiť v písomnej

forme.

D. Válková: môže to byť problém aj s podpisovaním známok v el. žiackej knižke?

Odpoveď L. Jančušková: Pedagógovia ani nekontrolujú, či je známka podpísaná,

alebo nie. Ani ich to nezaujíma. Nemusia si ani všimnúť. Teraz to rodič vidí.

Učiteľ to zapíše.

18. Iniciatíva – tréneri v škole. Kde prídu tréneri, spravia vzorovú hodinu, je to

bezplatne, učia sa ako pedagógovia, tak aj deti. Bude to od roku 2023/2024.

Tréneri chodia na hodiny telesnej výchovy.

Je to výborná akcia, chceme, aby prišli ukázať vzorové hodiny.

19. či sa neuvažuje nad čipovým systémom, že sa dieťa čipne. Lebo vypisuje

na edupage, že je absencia.

Odpoveď L. Jančušková:: Ak sa stane, že edupage píše absenciu, treba hneď
volať na sekretariát a informovať sa, alebo triednemu učiteľovi.

Je to otázka na pani riaditeľku.

20. Či sú voľné nejaké priestory v telocvični?

Odpoveď R.Dadykin: Veľká je obsadená ostatnými organizáciami, ale je tam

možnosť po 18,00 v pondelok a piatok.

8. Závery, zhrnutia, plánovaný termín ďalšieho verejného stretnutia VR

Záver č.1
Dobrovoľný príspevok na šk.r.2022-2023 vo výške 20eur/jedno dieťa a
10eur/každé ďalšie dieťa z rodiny môžu rodičia hradiť priamo na účet o.z.
ZRPŠ ZŠ Vazovova, ktorý je zverejnený na stránke školy alebo prostredníctvom
svojho zástupcu triedy.

Do poznámky uviesť triedu dieťaťa, resp. detí, za ktoré je dobrovoľný príspevok
uhradený.

T: december 2022                                                                                  Z: členovia VR



Záver č.2
Zladiť plán aktivít o.z. ZRPŠ s plánom aktivít školy. Nastaviť spoluprácu pri
jednotlivých aktivitách.

T: november/december 2022        Z: Mária Rothensteinová, Barbara Krištofíková

Záver č.3
Zakúpiť pre školu “putovný pohár”.

T: december 2022                                                       Z: Mária Rothensteinová

Záver č.4
Ďalšie stretnutie Výboru rodičov naplánovať na mesiac apríl 2023.

Termín: apríl 2023                                                        Z: Mária Rothensteinová

Zapísala: Barbara Krištofíková

Overila: Mária Rothensteinová



Prezenčná listina

1.stretnutie Výboru rodičov, 12.10.2022

Trieda / Pozícia Meno a priezvisko Prítomná,-ý / Neprítomná,-ý

Predsedníčka Mária Rothensteinová prítomná

Hospodárka Darina Koedam prítomná

1.A Katarína Hnátová prítomná

1.B Tomáš Hvožďara neprítomná

1.C Lenka Kubalová prítomná

1.D Michal Hrušovský prítomný

2.A Katarína Hnátová neprítomná

2.B Dana Bardošová prítomná

2.C Maria Emodyova neprítomná

2.D Michal Grosoš neprítomný

3.A Michaela Sasková neprítomná

3.B Simona Sýkorová prítomná

3.C Stanislav Kočan prítomný

4.A Hana Hochel prítomná

4.B Daniela Smolinská Šuhajová prítomná

4.C Daniela Križanská prítomná

5.A Michal Mrázek prítomný

5.B Barbara Krištofíková prítomná

5.C Štefan Velčický neprítomný

6.A Viktor Švehla prítomný

6.B Denisa Tomešová neprítomná

6.C Dana Válková prítomná

7.A Anetta Istenes prítomná

7.B Zuzana Slezáková Dobšovič neprítomná

7.C Lenka Klestincová neprítomná

8.A Elena Gallovičová prítomná

8.B Eva Urlandová prítomná

8.C Iveta Isterová prítomná

9.A Andrea Kvasnovská neprítomná

9.B Marcela Hanzelová prítomná


