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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 
 

 

Dňa: 31.5.2022 o 17:00 hod. 

 

Miesto: konferenčná miestnosť ZŠ Hubeného a paralelne 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). 

 

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. Predstavenie a schvaľovanie rozpočtu Občianskeho združenia ZRŠ Hubeného na nasledujúci 

školský rok 2022/2023 

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 

 

• Na úvod vedenie školy poďakovalo všetkým rodičom, ktorí pomohli pri príprave a organizácii 

osláv 50. výročia školy, resp. sponzorskými príspevkami a darčekmi. 

 

• Pani Osuská, vedúca ŠKD, vysvetlila rodičom nedorozumenia, ktoré sa v poslednom čase 

vyskytli pri vyzdvihovaní detí z ŠKD. Žiada rodičov o trpezlivosť pri čakaní. Po skončení 

vyučovania vychovávateľka preberá deti a zároveň prítomných žiakov nahodí do tabletu. Tento 

proces nejaký čas trvá a čakajúci rodičia strácajú trpezlivosť. Je potrebné chvíľu počkať. Ak 

dieťa do určitého času nepríde, je možné zazvoniť na recepciu a vyvolať si ho týmto spôsobom. 

V prípade, že rodič potrebuje dieťa vyzdvihnúť v takomto čase a nemôže na dieťa čakať, je 

potrebné o tom informovať vychovávateľa vopred. Vychovávateľ v takomto prípade 

zabezpečí, aby dieťa čakalo v dohodnutom čas na recepcii.  

 

• Pri vyzdvihovaní dieťaťa iným rodinným príslušníkom je nutné, aby sprevádzajúca osoba 

vedela triedu, ktorú dieťa navštevuje a mohla ju na recepcii nahlásiť. Vznikajú kvôli tomu 

nedorozumenia a nezhody. 

 

• Pani Osuská zároveň prosí rodičov o úhradu poplatku ŠKD do 10.6.2022! 

 

• Rodič si môže zistiť stav svojich nedoplatkov/preplatkov voči ŠKD prostredníctvom svojej 

vychovávateľky. 

 

• Pani Cagáňová (1.D) trieda upozorňovala na technické problémy pri vyzdvihovaní detí v ich 

triede. Táto situácia bude overená u informatikov. Systém vyvolávania detí mal výpadok 

servera a spoločnosť, ktorá ho prevádzkuje, sa ospravedlnila.  

 

• Pani Osuská a vedenie školy upozorňuje rodičov, že prihlášky do ŠKD na nasledujúci rok sú 

záväzné. Na základe počtu prihlásených detí sa pripravujú úväzky pre vychovávateľov na ďalší 

školský rok. Je preto zo strany rodičov veľmi nekorektné, aby prihlásené dieťa do ŠKD 

následne ŠKD nenavštevovalo. 
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• V termínoch 8. - 16.6. 2022 sa uskutoční plavecký výcvik pre deti z I.D triedy + náhradný 

termín pre deti, ktoré sa nemohli zúčastniť predchádzajúceho výcviku. 

 

• Škola zisťuje záujem štvrtákov a ôsmakov o štúdium na gymnáziách pre celoslovenský systém 

PROFORIENT – rodičia sú oslovení prostredníctvom systému EduPage. Vyjadriť sa je 

potrebné do 15.6. 2022 → je nutné uviesť aj konkrétne gymnázium, o ktoré má žiak záujem.  

 

• Vedenie školy upozorňuje rodičov, že žiaci, ktorí sú v povinnej školskej dochádzke, majú 

povinnosť navštevovať školu. Uvoľňovanie žiakov zo školy na konci školského roka je 

preto vhodné až po koncoročnej klasifikácii. Vedenie zároveň žiada rodičov, aby o uvoľnení 

žiakov školu informovali vopred formou žiadosti, ktorú nájdu aj na stránke školy. V žiadosti je 

potrebné uviesť, že ide ozdravovací pobyt a tiež triedu, ktorú žiak navštevuje. 

 

• Taktiež je potrebné informovať školu o prípadnom sťahovaní rodiny a odchode žiaka zo 

školy k nasledujúcemu školskému roku. Termín je do 15.7.2022. 

 

• Z dôvodu veľkého znečistenia priestorov v škole a v jej okolí, sa vedenie školy rozhodlo 

zakázať vynášanie akejkoľvek stravy zo školskej jedálne. Vnútorné priestory školy a jej 

bezprostredné okolie boli znečisťované žiakmi najmä ovocím (získaným z projektu Čerstvé 

hlavičky alebo z obedu) a tiež brejkovými kartónovými škatuľkami. 

 

• Škola projekt Čerstvé hlavičky od spoločnosti Kaufland tento rok nevyhrala. Vedenie školy 

rozhodlo, že deti aj napriek tomu dostanú ako náhradu ovocie/zeleninu raz za týždeň. 

 

• Vedenie školy prosí rodičov, aby zbytočne nevstupovali do budovy školy z dôvodu 

ZAISTENIA BEZPEČNOSTI DETÍ. Niektorí rodičia využijú, že žiak vychádza cez hlavný 

vchod a cez ním otvorené dvere vojdú do budovy školy. 

 

• Prosíme rodičov o kontrolu stratených vecí, ktoré sú umiestnené vo vestibule najneskôr do 

konca júna. Po ukončení školského roka budú tieto stratené a nevyzdvihnuté veci presunuté na 

charitu. 

 

• V nasledujúcom školskom roku sa budú spájať žiaci budúceho 6. ročníka z dôvodu odchodu 

viacerých žiakov na osemročné gymnáziá. Ak to aktuálna situácia dovolí, žiaci absolvujú aj 

adaptačné pobyty na upevnenie kolektívov.  

 

• Vedenie školy, spolu s výborom ZRŠ, prosí všetkých zástupcov jednotlivých tried, aby rodičov 

oslovili s ponukou voľných pracovných pozícií v škole. Problémový je najmä nedostatok 

učiteľov matematiky, informatiky a techniky. Podmienky prijatia, ako aj požiadavky na 

vzdelanie, budú uvedené na stránkach školy. Ďakujeme.  

 

• V škole pokračujú projekty týkajúce sa integrácie žiakov. Vďaka týmto projektom tu pôsobia 

viacerí asistenti.  

 

• Krúžky v školskom roku 2022/2023 budú fungovať podľa aktuálnej situácie. Škola ponúka 

okrem svojich krúžkov aj prenájom priestorov pre organizácie, resp. súkromné firmy, ktoré 

takúto záujmovú mimoškolskú činnosť vykonávajú. Prenájom priestorov je však možný až po 

ukončení vyučovania t.j. po 15:00 hodine. 
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Dôležité termíny: 

1. 13.6. 2022 → fotografovanie žiakov jednotlivých tried podľa rozpisu. 

Cena 1 foto:  

spoločná = 1,50 €  

skupinová = 1,00 € 

2. do 21.06. 2022 → uzatvorenie známok; 

3. 22.6. 2022 – pedagogická rada; 

4. 24.6. 2022 → didaktické hry pre I. stupeň a účelové cvičenie pre II. stupeň. Vyučovanie končí 

o 12:00. ŠKD funguje v štandardnom čase; 

5. 27.6. 2022 – Motýlikova slávnosť – rozlúčka so žiakmi 9. ročníka; 

6. 30.6. 2022 – Odovzdávanie vysvedčení a záverečné hodnotenie. Koniec vyučovania je o 10:30 

hod., ŠKD má prevádzku v štandardnom čase. 

7. 5.9. 2022 – začiatok školského roka 2022/23; 

 

 

 

2. Predstavenie a schvaľovanie rozpočtu Občianskeho združenia ZRŠ Hubeného na nasledujúci 

školský rok 2022/2023 

 

Predseda ZRŠ, pán Mário Tokei, odprezentoval návrh rozpočtu združenia na školský rok 2022/2023. 

Jednotlivé položky rozpočtu podrobne vysvetlil. 

Rozpočet bol stanovený na základe reálnych príjmov a výdajov v tomto školsko roku korigovaný 

o koeficient očakávanej recesie. 

Podrobný rozpočet je prílohou k tejto zápisnici.  

Rozpočet bol schválený 28 hlasmi z 28 prítomných rodičov.  

Prosíme zástupcov rodičov, aby na rodičovských združeniach odprezentovali nasledovné aktivity OZ, 

na ktoré OZ prispelo značnou čiastkov v tomto školskom roku. Ide o: 

1/ Školská knižnica 

2/ Čističky vzduchu 

3/ Príspevky na novú Klubovňu 

4/ Komparo testovanie 

5/ Vyučovací predment: Rozvoj stratégie a logiky 

6/ Učebné pomôcky do predmetových komisíí 

Pani Nagyovou bol predstavný koncept možného zvýšenia príjmovej časti rozpočtu občianskeho 

zrduženia z príjmov charitativnej reklamy (podobný koncept ako dobromat.sk, ktorý už na škole 

funguje pár rokov). Vedenie OZ sa bude touto myšlienkou zaoberať a ak bude realizovateľná 

a v súlade s misiou školy, tak Vás o výsledku budeme informovať v budúcom školskom roku. 

 

3. Stav účtov 

 

Stav účtov ZRŠ k 31.5. sú nasledovné: 

 

• Účet ZRŠ: 26 326,56 EUR 

• Účet Fondu opráv: 6 349,27 EUR. 

• V roku 2021 sa z 2 % vyzbierala suma 7 557,42 EUR. Ďakujeme všetkým prispievateľom! 
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4. Rôzne 

Zástupcovia rodičov sa informovali na podrobnosti ohľadom organizácie niektorých krúžkov - závery: 

• Basketbalový krúžok sa neotvoril, pretože bolo naň prihlásených iba 5 detí.  

• Niektoré krúžky organizované súkromnými firmami nemohli byť otvorené kvôli aktuálnemu 

covid semaforu.  

• V prípade, že sa krúžok, na ktorý je dieťa prihlásené, neotvorí, rodič môže dieťa prehlásiť na 

iný krúžok podľa aktuálnych kapacít. Vzdelávací poukaz je takto presunutý na iný krúžok 

v škole.  

 

 

Najbližšie TAZRŠ: 

• budú v týždni od 6.6. 2022. 

• v nasledujúcom školskom roku budú 27.09. 2022 (17:00 hod. – I. stupeň, 17:30 – II. stupeň). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


