
 

Zápis z rady rodičov ZŠ MUDROŇOVA 

 

Dátum:   2.10. 2014 

Počet zúčastnených :  21 / z 21  (viď priložená prezenčná listina) 

 

 

1. Otvorenie prezencia 

Zasadnutie rady rodičov otvoril a všetkých zúčastnených privítal p. riaditeľ školy.  

Prítomných bolo 21 rodičov zástupcov jednotlivých tried.  

  

2. Voľba predsedu Rady rodičov, podpredsedu Rady rodičov  

Za predsedu bola všetkými zúčastnenými zvolená p. Barbora Pláteníková 

Za podpredsedu bola všetkými zúčastnenými zvolená p. Andrea Jurasová 

 

Ako zapisovateľka zasadnutia bola všetkými zúčastnenými zvolená p. Eva Havašová  

 

3. Zmena disponenta/ov na bankových účtoch RZ a vedenia občianskych združení RZ 
 

Ako disponenti účtu rodičovského združenia č. 0632050006/0900, vedeného v Slovenskej 
Sporitelni boli zvolení všetkými zúčastenými predseda a podpredseda rady p. Barbora 
Pláteníková a p. Andrea Jurasová. (disponujú samostatne). 
 
(Zostatok účtu k 31.8. 35,479.88 EUR.) 

  
 

Disponentom účtu 5050729708/0900 Staromestská Liga ostáva p. riaditeľ prostriedky z účtu budú 
prevedené na hlavný účet jednorázovým prevodom. 

(Zostatok účtu k 31.8. 10,567.63 EUR.) 
 

 



Schvaľovanie výdajov : 

 do 100 EUR predseda (na žiadosť pokladníka) 

 viac ako 100 do 300 EUR (vedenie rady – predseda a podpredseda spoločne) 

 nad 300 EUR potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny Rady rodičov (zaslaný elektronickou 
poštou) 

 

Schvaľovanie výdajov bolo odsúhlasené všetkými zúčastnenými. 

  

4. Hodnotiaca správa za predchádzajúci šk. rok 2013/2014 

Pán riaditeľ Savčinský prezentoval hodnotiacu správu za školský rok 2013/2014. Správa bola 
pripravená p. riaditeľom a p. zástupkyňou Silviou Bogárovou. Štruktúra správy bola v súlade 
s vyhláškou Ministerstva školstva č. 9/2006 z 16.12.2005. Hodnotiaca správa bola zaslaná členom 
rady rodičov pred zasadnutím rady rodičov. Zo strany rady rodičov neboli vyslovené žiadne 
pripomienky k hodnotiacej správe. 

 

5. Plán práce školy na tento šk. rok 2014/2015  

Pán riaditeľ Savčinský prezentoval plán práce školský rok 2014/2015. Plán práce bol pripravený   
p. riaditeľom a prerokovaný na pedagogickej rade 22/09/2014 . Plán práce bol zaslaný členom 
rady rodičov pred zasadnutím rady rodičov.  

Ďalej bol diskutovaný školský vzdelávací program. Pán riaditeľ upozornil na skutočnosť, že zmeny 
pripravované ministerstvom školstva (zatiaľ neschválené novým ministrom), by znamenali 
výrazný úbytok voliteľných predmetov , ktoré sú školou využívané najmä na výučbu cudzích 
jazykov. Škola vyjadrila nespokojnosť s pripravovanými zmenami, vedenie školy verí, že tento 
návrh nebude novým ministrom schválený.   

 

Pani Koziaková vyjadrila požiadavku aby žiaci študujúci cudzí jazyk v module vyučovanom 
International House organizáciou boli častejšie monitorovaní, aby bola zabezpečená 
kompatibilita s požiadavkami školy.  

  

Pani zástupkyňa ubezpečila členov rady, že spolupráca školy s International House organizáciou, 
ktorá je organizáciou akreditovanou Ministerstvom školstva je veľmi dobrá. Zástupcovia školu 
a International House majú pravidelné metodické stretnutia kde je odsúhlasovaný systém testov 
žiakov. Pani zástupkyňa overí, či boli uskutočnené dohodnuté vstupné testy žiakov.   

 



 

 

 

6. Správa o čerpaní finančných prostriedkov ZRPŠ za školský rok 2013/2014 

Pán riaditeľ Savčinský spolu s pani zástupkyňou pani Bogárovou prezentovali správu o čerpaní 
finančných prostriedkov pripravenú p. Jánom Piroščákom za obdobie od 31.8.2013 do 31.8.2014 

Disponibilný zostatok na oboch účtoch a v pokladni spolu k 31.8.2014 bol 47,1 tis. EUR, 
najväčšími výdajmi boli výdaje na rekonštrukciu detského ihriska vo výške 7,6 tis. EUR a nákup 
projektorov, plátna a počítačov vo výške 3,6 tis. EUR.  

Príjmy z príspevkov rodičovskému združeniu predstavovali 12,4 tis. EUR príjmy z 2% 
predstavovali 10,5 tis. EUR. 

Pán riaditeľ upozornil na klesajúci trend príjmov z 2% z DzP. Pred 4 rokmi bol príjem 25 tis. EUR. 

Bol diskutovaný výber 2% z DzP pre školský rok 2014/2015. V prípade ak trieda prispeje (a 
zdokladuje) prostredníctvom systému 2% z dane z príjmov 670 EUR a viac, 50% takto získaných 
prostriedkov zostane k dispozícii triede. (odsúhlasené všetkými prítomnými.) 

Pán riaditeľ má za úlohu preveriť do budúceho zasadnutia zostatok prostriedkov získaných z 2% v 
roku 2013 (daň z príjmov – príjmy 2012, možnosť použitia do 31.12.2014.)  

P. riaditeľ požiadal p. predsedníčku Pláteníkovú o pripomenutie povinnosti zaslať všetky 
dokumenty potrebné k registrácii o.z. ako príjemcu 2% najneskôr do konca novembra. 

 

7. Schvaľovanie výšky príspevku do fondu ZRPŠ 

Navrhnuté príspevky: 

1 dieťa - 35 EUR 

2 deti - 50 EUR 

3 deti - 65 EUR 

Systém výberu: V prípade dvoj a trojdetných rodín sa príspevok platí v triede staršieho resp. 
najstaršieho dieťaťa. Predseda triedneho aktívu si s triednym učiteľom dohodne systém 
výberu (na účet predsedu triedneho aktívu alebo v hotovosti u triedneho učiteľa a pod.). 
Príspevky by mali byť zaplatené najneskôr do 13. novembra. Po tomto termíne predsedovia 
triednych aktívov v spolupráci s triednymi učiteľmi upozornia rodičov tých žiakov, za ktorých 
neboli zaplatené príspevky.  

Triedy ktoré vyzbierajú príspevky za viac ako 70% žiakov triedy majú nárok na príspevok 170 
EUR pre účely samotnej triedy. Zvyšok ostáva k dispozícii pre účely úhrady výdajov školy. 

(výšky príspevkov a systém výberu boli schválené všetkými zúčastnenými). 



 

 

8. Autoevalvácia (hodnotenie) školy za šk. rok 2013/2014 

 

Pán riaditeľ prezentoval systém zostavovania autoevalvácie a jeho výsledky.  

Na základe výsledkov sa na škole opäť zaviedli papierové žiacke knižky. Pán riaditeľ upozornil, že 
podľa školského poriadku (článok 20) je nosiť žiacku knižku a dať si zapísať známky povinnosťou 
žiaka.  

Niektorí z členov rady vyslovili nespokojnosť s tým, že nie je povinnosťou učiteľa zabezpečiť, aby 
boli všetky známky zapísané v žiackej knižke. Pán riaditeľ vysvetlil, že skúmanie učiteľa či žiak 
skutočne nemá žiacku knižku a vedenie dodatočnej evidencie o tom, ktoré známky boli a ktoré 
neboli žiakovi zapísané do žiackej knižky by učiteľov výrazne zdržiavalo.  

Niektorí z členov rady vyjadrili nespokojnosť so skutočnosťou, že do elektronickej žiackej knižky 
sú v mnohých prípadoch známky zapisované neskoro a nesystematicky. Niektorými členmi bola 
vyjadrená požiadavka na zapisovanie známok on-line resp. na dennej báze ako je to praxou na 
iných školách. 

Pán riaditeľ a pani zástupkyňa sa snažili vysvetliť, že zapisovanie na dennej báze nie je bežnou 
praxou na viacerých školách. Škola Mudroňova nie je počítačmi  vybavená tak, aby učitelia mohli 
známky zapisovať on-line ani na dennej báze. Vedenie školy bude dôslednejšie kontrolovať, aby 
učitelia dodržiavali pravidlo, že známky majú byť zapísané minimálne 2x mesačne. Tí učitelia ktorí 
si túto povinnosť nebudú plniť budú zverejnení na nástenke školy. Pani zástupkyňa vysvetľovala, 
že penalizácia učiteľov prostredníctvom motivačných mzdových zložiek nie je možná, kedže tieto 
zložky učitelia nedostávajú. Vedenie školy zabezpečí, aby známky za september boli doplnené 
najneskôr do pondelka 6. októbra.   

Pán riaditeľ sa snažil vysvetliť, že pre rodiča je najrýchlejšia cestou ako zistiť známky na dennej 
báze opýtať sa svojho dieťaťa. Malo by byť snahou rodičov vybudovať dôveru a nastaviť 
komunikáciu s vlastným dieťaťom tak, aby táto cesta bola nie len najrýchlejšou, ale aj 
najspoľahlivejšou cestou ako zistiť známky na dennej báze. Vedenie školy zabezpečí, aby mal 
rodič minimálne 2x do mesiaca možnosť informácie získané od dieťaťa overiť si prostredníctvom 
elektronickej žiackej knižky. 

Na základe dotazníkov v ktorých boli vyjadrené nedostatky v kvalite stravovania v školskej 
jedálni, sa zaviedlo opatrenie v forme konzultácie jedálnych lístkov stravovacou komisiou 
pozostávajúcou zo zástupcov rodičov. Viacero členov školskej rady potvrdilo zlepšenie kvality 
stravovania v školskej jedálni.  

 

Viacero členov upozornilo na nezrovnalosti v preplatkoch a nedoplatkoch za stravu 
v elektronickom systéme školskej jedálne. Pán riaditeľ bude tlmočiť toto upozornenie vedúcej 
školskej jedálne.  



Ďalej bol vysvetlený model odhlasovania zo stravy (3 možnosti: telefonicky, mailom, cez systém) 

Zo strany niektorých členov rady odznela požiadavka na umiestnenie link-u na elektronický 
systém a manuálu ako používať systém priamo na web stránke školy. Pán riaditeľ sľúbil, že to 
zabezpečí.  

Projekt zdravá desiata bol zrušený pre malý záujem. Viacerí členovia vyjadrili nespokojnosť 
s nedostatočnou úrovňou informovanosti ohľadne tohto projektu. Pán riaditeľ sľúbil, že 
zabezpečí ešte jeden pokus zaviesť tento projekt na školu.  

 

Na otázku vedenia rady, či sa v dotazníkoch v časti zázemie školy častejšie opakovali niektoré 
požiadavky, pán riaditeľ odpovedal, že nič čo by malo byť brané do úvahy pri zostavovaní 
rozpočtu výdavkov školy tam dotazovaní neuviedli.   

 

9. Návrh investícii v školskom roku 2014/2015 

Celkový návrh investícii zatiaľ nepripravený.  

Rada odsúhlasila nasledovné výdavky: 

 Nákup pomôcok na chémiu vo výške 165,77 EUR 

 Nákup pomôcok na matematiku a informatiku vo výške 437,61 EUR 

 Výdavky školského klubu 860 EUR 

 

Ďalej boli diskutované požiadavky zabezpečiť bezbarierový prístup k vchodu do školy, stojany na 
bicykle, kamerový systém, úpravu parkiet v ďalších triedach a rekonštrukciu šatní.  

Pán riaditeľ informoval, že v rozpočte mestskej časti nie sú prostriedky na krytie týchto výdajov 
školy.  

Pani Mojžišová preverí možnosti získania prostriedkov na rekonštrukciu šatní z grantových 
schém.   

 

Na základe požiadavky p. Koziakovej vidieť koncepčný návrh rozpočtu, ktorý by bral do úvahy 
výdavky minulých rokov, požiadavky ktoré odzneli na zasadnutí a strategické zámery školy bude 
do budúceho zasadnutia p. Koziakovou a pánom riaditeľom v spolupráci s vedením rady rodičov 
pani Pláteníkovou, Jurasovou a takisto aj členom rady p. Šemberom pripravený návrh rozpočtu 
investícii.   

   

 



10. Rôzne, diskusia 

 

Zo strany členov rady bola prisľúbená pomoc pri Akadémii školy, ktorá by mala byť uskutočnená 
v apríli 2015 (po monitoringu). V novembri bude vytvorený prípravný výbor.  

Pán riaditeľ ďalej informoval o pripravovanom sprísnenom vstupe do školy a takisto 
o pripravovanom projekte s názvom Dobro vyhráva. Návrh projektu nie je ešte dokončený. Rada 
bude informovaná na ďaľšom zasadnutí.  

 

 

 

Pán riaditeľa spolu s podpredsedníčkou rady poďakovali čenom rady za účasť.  

 

 

Zapísala:  2. októbra 2014  

Eva Havašová 

 

 

  


