
Zápis z Rady rodičov ZŠ Mudroňova 83 

 

Dátum:   15. 10. 2015 

Počet zúčastnených: 16 z 21  (podľa prezenčnej listiny) 

 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie Rady rodičov otvorila a všetkých zúčastnených privítala predsedkyňa Rady rodičov, pani Barbora 
Pláteníková spolu s pánom riaditeľom školy.  

Prítomných bolo 16 rodičov, zástupcov jednotlivých tried. (podľa prezenčnej listiny) 

  

2. Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ Mudroňova  

Do Rady školy boli všetkými prítomnými rodičmi zvolení 2 zástupcovia rodičov: 

pán Baďura 
pani Valová 

 

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Mudroňova 83 za školský rok 
2014/15 

Pán riaditeľ Savčinský informoval rodičov o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za 
uplynulý školský rok, ktoré boli prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 28. 9. 2015. Hodnotiacu 
správu dostali členovia Rady rodičov elektronickou poštou dňa 12. 10. 2015. Zo strany Rady rodičov neboli 
k tejto správe vyslovené žiadne pripomienky. 

 

4. Plán práce školy na školský rok 2015/2016  

Pán riaditeľ Savčinský prezentoval Plán práce školy na školský rok 2015/2016, ktorý bol prerokovaný na 
zasadnutí Pedagogickej rady dňa 28. 9. 2015 a zaslaný členom Rady rodičov elektronickou poštou dňa 12. 10. 
2015.  

Dňa 25. 11. 2015 sa uskutoční celoštátne testovanie piatakov, ktoré na našej škole bude prebiehať vo 
viacerých triedach druhého stupňa. Z tohto dôvodu pán riaditeľ avizoval na tento deň možné vyhlásenie 
riaditeľského voľna pre žiakov II. stupňa. 

Dňa 6. 11. 2015 sa uskutoční testovanie “komparo” pre žiakov 8. ročníka. 

Vzhľadom na skutočnosť, že začiatok vyučovania po zimných prázdninách pripadne na piatok, členovia Rady 
rodičov navrhli pánovi riaditeľovi, aby zvážil možnosť vyhlásenia riaditeľského voľna na piatok 8. 1. 2016. 
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5. Školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2Správa o čerpaní finančných prostriedkov ZRPŠ za školský rok 
2013/2014 

Pán riaditeľ Savčinský informoval rodičov o zmenách v školskom vzdelávacom programe, schválených 
Ministerstvom školstva od tohto školského roku, v dôsledku ktorých došlo k úprave učebných plánov 
a učebných osnov v 1. a 5. ročníku. Tieto zmeny znamenajú výrazný úbytok voliteľných predmetov, ktoré 
škola využívala najmä na výučbu cudzích jazykov. Rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s absenciou 
nemeckého jazyka v piatom ročníku. 

Rodičia prvého stupňa vyslovili požiadavku na pána riaditeľa, aby zvážil možnosť spolupráce s organizáciou 
International House pri zabezpečení aspoň 1 hodiny týždenne s native speaker-om pre všetkých žiakov. 

 Školský vzdelávací program bol zaslaný členom Rady rodičov elektronickou poštou dňa 12. 10. 2015. 

 

6. Správa o čerpaní finančných prostriedkov ZRPŠ za školský rok 2014/2015 

Zástupkyňa školy pani Bogárová spolu s predsedkyňou Rady rodičov pani Pláteníkovou informovali o použití 
finančných prostriedkov z účtov občianskeho združenia ZRPŠ pri ZŠ Mudroňova za obdobie od 1. 9. 2014 
do 31.8.2015. 

Disponibilný zostatok na oboch účtoch a v pokladni spolu k 31.8.2015 predstavoval sumu 48 012,50 EUR, 
aktuálny zostatok k 15. 10. 2015 je nižší, a to 45 647,89 EUR, z nich 3 865,24 EUR je potrebných vyčerpať do 
konca kalendárneho roka, nakoľko sa jedná o peňažné prostriedky pochádzajúce z 2 % daní od rodičov za 
kalendárny rok 2013. K najväčšími výdajom patril doplatok za rekonštrukciu detského ihriska vo výške 6775,- 
EUR a brúsenie parkiet v triedach vo výške 2517,- EUR.  

Správu o čerpaní finančných prostriedkov ZRPŠ dostali členovia Rady rodičov elektronickou poštou 12. 10. 
2015.  

 

7. Schvaľovanie výšky príspevku do fondu ZRPŠ 

Navrhnuté príspevky: 

1 dieťa –  EUR 35,-  

2 deti  –  EUR 50,- 

3 deti –  EUR 65,- 

Systém výberu: V prípade dvoj a trojdetných rodín sa príspevok platí v triede najstaršieho dieťaťa. Zástupca 
rodičov príslušnej triedy (predseda triedneho aktívu) si s triednym učiteľom dohodne spôsob výberu 
príspevkov. Príspevky by mali byť zaplatené najneskôr do 30. novembra 2015. 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 90 % žiakov triedy, majú nárok na príspevok EUR 170,- na účely 
samotnej triedy, pričom triedny učiteľ odsúhlasí so zástupcom rodičov konkrétny účel čerpania tohto 
príspevku. Zvyšok ostáva k dispozícii na účely úhrady výdajov školy. 
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Sumy príspevkov a systém výberu boli schválené všetkými zúčastnenými členmi Rady rodičov. 

Členovia Rady rodičov schválili odmenu vo výške EUR 550,- pre pani zástupkyňu Silviu Bogárovú, ktorá vedie 
podrobnú evidenciu o hospodárení s finančnými prostriedkami ZRPŠ nad rámec svojich povinností 
vyplývajúcich z jej funkcie zástupkyne školy. 

V prípade poukazovania 2 % z dane z príjmov za príslušný kalendárny rok v prospech nášho občianskeho 
združenia ZRPŠ členovia Rady rodičov odsúhlasili možnosť čerpania týchto finančných prostriedkov na 
potreby konkrétnej triedy vo výške 50 % z poukázanej sumy, ak trieda prispeje a zdokladuje minimálne EUR 
650,-. 

 

8. Návrh investícii v školskom roku 2015/2016 

Rada rodičov odsúhlasila nasledovné výdavky: 

 Nákup pomôcok a doplnkového knižného materiálu na chémiu a matematiku vo výške EUR 360,08 

 Nákup kníh v anglickom jazyku do knižnice a doplňujúcich pomôcok na výučbu anglického jazyka (board 

games) vo výške EUR 820,- 

 Nákup špecializovaných učiteľských katedier na notebook do tried II. stupňa – 8 ks v celkovej hodnote 

EUR 1752,- 

 Nákup dataprojektorov do jazykových učební – 3 ks v celkovej hodnote EUR 1260,- 

 Nákup kopírovacieho papiera pre potreby učiteľov v hodnote EUR 300,- 

 Príspevok na nákup utierok do každej tredy a taletného papiera v celkovej hodnote EUR 496,- 

 Príspevok na nákup hier, pomôcok a pracovného materiálu do ŠKD v hodnote EUR 860,- 

 Príspevok na organizovanie školských akcií v ŠKD v I. polroku v hodnote EUR 780,- 

 Prispevok na kultúrne podujatie organizované na Mikuláša v hodnote EUR 860,- 

 Nákup a inštalácia videotelefónov do každého oddelenia ŠKD – 12 tried do EUR 3000,- , pričom inštalačná 

firma predloží faktúru s konkrétnou sumou na preplatenie pani zástupkyni, ktorá ju v prípade prekročenia 

odsúhlaseného limitu postúpi pani Plátenikovej na dodatočné odsúhlasenie 

 Príspevok na ceny pre víťazov v školských súťažiach: 

1. miesto  EUR 15,- 

2. miesto  EUR 10,- 

3. miesto   EUR  5,- 

Schválená bola suma vo výške EUR 400,-. Po prekročení tejto sumy bude Rada rodičov dodatočne 

hlasovať o ďalších konkrétnych príspevkoch. 

 Nákup bielych fixkou popisovateľných školských tabúľ: 

2 rodičia – p. Baďura a p. Pláteníková budú k dispozcii pánovi riaditeľovi pri definovaní počtu tried do 

konca októbra a rozpočtu na tabule, pričom predpokladaný rozpočet je cca EUR 10 000,-. Následne 
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prebehne elektronické hlasovanie o tejto investícii. 

Ďalšie prípadné návrhy investícií v tomto školskom roku predloží pán riaditeľ podľa potreby dodatočne.  

 

9. Rôzne, diskusia 

Zástupkyňa rodičov z 5. B triedy vyslovila pánovi riaditeľovi požiadavku na nevyhnutné vymaľovanie tejto 
triedy v čo najkratšom čase. Pán riaditeľ sľúbil vyriešiť tento akútny problém. 

V dôsledku neustáleho neskorého príchodu žiakov na vyučovanie sa vedenie školy rozhodlo, že od 20. 10. sa 
budova školy bude zatvárať o 8:00 hod. Žiaci, ktorí prídu po 8:00 hod., budú sústredení do herne ŠKD a do 
svojej triedy budú môcť ísť až cez prestávku po 1. vyučovacej hodine s výnimkou žiakov, ktorí predložia 
potvrdenie o návšteve lekára. 

Rodičia vyslovili požiadavku, aby policajti, ktorí majú dohliadať na bezpečnosť detí prechádzajúcich cez cestu 
smerom ku škole, prichádzali pred školu už o 7:40, ak je to možné. 

Rodičia 4. ročníka sú nespokojní s fungovaním ŠKD, chlapci sú roztrúsení po rôznych triedach. Pán riaditeľ 
prisľúbil riešiť túto nevyhovujúcu situáciu v najkratšom možnom čase. 

  

Pán riaditeľ s pani predsedkyňou Rady rodičov poďakovali všetkým prítomným rodičom za účasť. 

 

 

Zapísala:   

 

Simoneta Jánošová 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


