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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 

 

Dňa: 18.11.2020 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 ich hostí. 

 

Prítomní: viď priložená prezenčná listina (22 zástupcov zastupujúcich 30 tried, celkový počet 

tried je  30 čo je 73 % účasť) 

 

Program:   

1. Informovanie vedenia školy a plánované akcie 

2. Informácie o stave účtov 

3. Rôzne 

4. Diskusia 

 

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

privítal vedenie školy a zástupcov jednotlivých tried.  

 

 

 

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie 

 

Škola naďalej funguje v krízovom režime spôsobenom pandémiou COVID-19 až do odvolania. Škola 

taktiež pokračuje v nastavených preventívnych opatreniach proti šíreniu COVID-19. 

Opatrenia sa každú chvíľu menia podľa celkovej epidemiologickej situácie. Všetky potrebné 

informácie vedenie školy aktualizuje na stránke školy a taktiež prostredníctvom aplikácie 

EDUPAGE. V poslednom období škola spustila  ďalšiu novinku – možnosť podávania Potvrdení 

o bezinfečnosti cez EDUPAGE. Zástupcovia školy prosia rodičov, aby aplikáciu EDUPAGE 

aktívnejšie využívali. Združenie rodičov postup vedenia školy plne podporuje.  

Prvý stupeň žiakov pokračuje v prezenčnej výučbe. Žiaci sa naďalej medzi triedami nemôžu miešať. 

Druhý stupeň žiakov pokračuje v dištančnom vzdelávaní.  

Fungovanie ŠKD v núdzovom stave je zabezpečené do 16:30 hod. Každá trieda má svoju vlastnú 

ŠKD, čím  sa predchádza miešaniu žiakov.  

 

 Najbližšie TAZRŠ budú prebiehať  na  2. stupni individuálne on-line v týždni  od 2.12.2020 do 

11.12.2020. Rodič, ktorý má záujem o individuálnu konzultáciu učiteľa, sa s ním skontaktuje 

a dohodne termín on-line stretnutia. V prípade potreby osobného stretnutia, je to v kompetencii 

triedneho učiteľa, stretnutia mimo školy, v exteriéri, za dodržania dostatočného odstupu. 

 

 Najbližšie TAZRŠ budú prebiehať  na  1. stupni on-line v týždni  od 2.12.2020 – 11.12.2020. 
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 8.1.2021 – riaditeľské voľno. Toto je posledné plánované riaditeľské voľno v školskom roku 

2020/2021. Ak by nastali mimoriadne okolnosti, rodičia budú v dostatočnom predstihu (3 týždne 

pred termínom) informovaní.  

 

 Predvianočné aktivity:   

 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sú predvianočné aktivity obmedzené na činnosti 

v jednotlivých triedach samostatne. 

 

 Nástup do školy po prázdninách je 11.1.2021 (ZŠ aj MŠ) 

 

 

2. Otázky a pripomienky od rodičov 

 

I. Klasifikácia žiakov v školskom roku 2021/2021 

 

Pani Dobrovodská sa informovala ohľadom klasifikácie žiakov v tomto školskom roku. Rodičia 8. a 

9. ročníkov podporujú známkovanie žiakov, ich hodnotenie má vplyv na prijatie žiaka na strednú 

školu. 

 Žiaci 1.stupňa budú na vysvedčení za 1. polrok hodnotení kombinovane – známkou a slovným 

hodnotením. 

 Žiaci 2.stupňa budú na vysvedčení hodnotení známkou. 

 

II. Absencia žiaka pri písomke počas on-line vyučovania 

 

Pán Baran sa informoval ohľadom situácie, ktorá nastáva, keď žiak neabsolvuje písomku počas on-

line vyučovania.  

 

Pani zástupkyňa Muchová – otázka bude prediskutovaná na pedagogickej sekcii. Budú nastavené 

pravidlá. Ak takáto situácia nastane, žiak a učiteľ si dohodnú náhradný termín písania písomky resp. 

testu. 

 

III. Vyhlásenie o bezinfečnosti pre deti zo škôlky 

 

Pani Lenartová sa informovala, či je možné spustiť podpisovanie Vyhlásení o bezinfečnosti cez 

EDUPAGE aj pre detí zo škôlky. 

 

Vedenie školy túto situáciu prediskutuje so zástupcami v škôlke. 

 

 

IV. Informácie ohľadom čipov na vyzdvihovanie detí z ŠKD 

 

V súvislosti s novinkou, ktorá sa zavedie v najbližších dňoch do školy, bola zo strany rodičov 

položená otázka ohľadom čipov. Je možné čipy vrátiť škole po ukončení 4. ročníka? Je možné ich 

recyklovať alebo prečipovať a použiť znova?  Ako sa objednáva dodatočný čip? 

 

Vedenie školy spolu so zodpovednými osobami nastaví celý proces obstarania, výmeny, objednania  

a bude rodičov informovať. 
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V. Informácia o prebiehajúcom distančnom vzdelávaní na 2.stupni ZŠ 

 

Pán Tokei sa zaujímal o konkrétny priebeh vyučovania na 2. stupni. 

 

Pani zástupkyňa pre 2. stupeň (pani Muchová) podrobne vysvetlila priebeh dištančného vzdelávania. 

Zároveň poukázala na nesústredenosť žiakov, nedodržiavanie pokynov učiteľov, vypnuté kamery 

žiakov, odbiehanie od počítača.... 

 

Škola má v školskom poriadku – DODATOK = DODATOK KU ŠKOLSKÉMU PORIADKU k 

01.09.2020 = XI. Pravidlá správania sa žiakov počas online a dištančného vzdelávania 

zapracované pravidlá  správania sa žiakov počas online a dištančného vzdelávania. S týmito 

pravidlami boli žiaci oboznámení. (link na školský poriadok: 

https://cloud1s.edupage.org/cloud?z%3AJhwnPNzVtJ7A3W7pNNsrq80lYT%2FwfNYffgbGdYdT2

CNWlDp8e7iY1cSBZa%2BPrW%2F4)  

 

Škola apeluje na rodičov, aby zdôraznili svojim deťom význam ich vzdelania a prijatie vlastnej 

zodpovednosti za vlastné vzdelanie. Škola veľmi ocení, ak rodič z času na čas skontroluje svoje dieťa 

počas on-line hodiny. 

 

 

3. Informácie o stave účtov  ZRŠ 

 

Stavy účtov ZRŠ budú prezentované v nasledujúcom polroku. Budú v nich zohľadnené vyzbierané 

príspevky za 1. polrok.  

 

Pani riaditeľka vysvetľovala použitie príspevkov ZRŠ. Na stránke školy v menu „Páči sa Ti u nás?“ 

(link: https://zskomenskehoba.edupage.org/text77/) sa nachádzajú prezentácie všetkých zmien, 

stavebných úprav a opráv, revitalizácií priestorov, nových zariadení, ktoré boli obstarané aj 

z príspevkov Združenia rodičov. Sú to projekty, ktoré sa zrealizovali za posledných 10 rokov. 

Prosíme zástupcov jednotlivých tried, aby informovali rodičov o týchto doteraz vykonaných 

zmenách. 

 

 RRZ pripomína zástupcom tried, že  v šk. roku 2020/2021 sa v súlade so schváleným rozpočtom 

budú zbierať príspevky nasledovne: 

 

 polrok do 15.11.2020 :  10,- EUR ZRŠ (2. - 9.) ročník 

                                             15,- EUR ZRŠ 1. ročník 

       + 10,- EUR Fond opráv za každého žiaka školy (FO  postačí vložiť do 15.1.2021) 

 polrok do 28.02.2021 : 15,- EUR ZRŠ za každého žiaka školy 

 

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 

FO:    1017606011/1111 

https://cloud1s.edupage.org/cloud?z%3AJhwnPNzVtJ7A3W7pNNsrq80lYT%2FwfNYffgbGdYdT2CNWlDp8e7iY1cSBZa%2BPrW%2F4
https://cloud1s.edupage.org/cloud?z%3AJhwnPNzVtJ7A3W7pNNsrq80lYT%2FwfNYffgbGdYdT2CNWlDp8e7iY1cSBZa%2BPrW%2F4
https://zskomenskehoba.edupage.org/text77/
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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 - 12020 = 1.polrok, 22021 = 2.polrok (len pre ZRŠ) 

Napr.: 1A v l. polroku (ZRŠ): VS = 1112020 ; 112020 – FO, II. polrok = 1122021 (ZRŠ) 

Do poznámky pre prijímateľa uviesť triedu. 

Doklad o zaplatení spolu so zoznamom žiakov, ktorí prispeli, je možné doručiť osobne  

p. Lucii Hanusovej alebo zaslať email. poštou  

na adresu:  lucia@hanaconsult.sk   

tel. kontakt: 0905 341964 

 

 

 

ZÁVER: 

Najbližšie zasadanie ZRŠ bude 20.1.2021 on-line cez Teams. 

 

 

Prílohy:   

1/ Prezenčná listina 

 

 

V Bratislave dňa: 18.11.2020 

      

 

 

 

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová     Overovateľ: Mário Tokei 
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