
 

Zápis zo zasadnutia Rady rodičov ZŠ MUDROŇOVA 

zo dňa 11.10.2016 

 

Zasadnutie Rady rodičov otvorila a všetkých zúčastnených privítala p.Pláteníková. Skonštatovala, 

že je prítomných 17 zástupcov rodičov jednotlivých tried. (viď priložená prezenčná listina). 

Následne oboznámila prítomných s nasledovným programom: 

1.       Otvorenie, prezencia  

2.       Hodnotiaca správa za predchádzajúci šk. rok 2015/2016  

3.       Plán práce školy na tento šk. rok 2016/2017 
4.      Školský vzdelávací program – učebné plány 

5.       Správa o čerpaní finančných prostriedkov  ZRPŠ za školský rok 2015/2016 

6.       Schvaľovanie výšky príspevku do fondu ZRPŠ 

7.       Návrh investičných zámerov v školskom roku 2016/2017  
8.       Rôzne, diskusia  

 

Bod 2. : Hodnotiaca správa za predchádzajúci šk. rok 2015/2016 

Pán riaditeľ oboznámil prítomných s predloženým dokumentom. Správa bola zároveň zaslaná 
mailom všetkým zástupcom rodičov v Rade rodičov. RR vzala predložený dokument na vedomie. 

Bod 3. : Plán práce školy na tento šk. rok 2016/2017 

 
Pán riaditeľ oboznámil prítomných s predloženým dokumentom. Plán bol zároveň zaslaný mailom 

všetkým zástupcom rodičov v Rade rodičov. RR vzala predložený dokument na vedomie. 

Bod 4. : Školský vzdelávací program – učebné plány 

 

Pán riaditeľ oboznámil prítomných s predloženým dokumentom. Program bol zároveň zaslaný 
mailom všetkým zástupcom rodičov v Rade rodičov. RR vzala predložený dokument na vedomie. 

Bod 5. : Správa o čerpaní finančných prostriedkov  ZRPŠ za školský rok 2015/2016 

 
Pán riaditeľ oboznámil prítomných s predloženým dokumentom. Správa bola zároveň zaslaná 

mailom všetkým zástupcom rodičov v Rade rodičov. Prebehla diskusia a pán riaditeľ odpovedal na 

doplňujúce otázky rodičov. RR vzala predložený dokument na vedomie. 

Bod 6. : Schvaľovanie výšky príspevku do fondu ZRPŠ pre školský rok 2016/2017 

 
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 zabezpečí výber ( prevodom na účet predsedu 

triedneho aktívu alebo v hotovosti predsedovi triedneho aktívu a pod.). Príspevky by mali byť 
zaplatené najneskôr do 30. Novembra 2016. 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 bezúčelový 

príspevok 170 EUR pre účely samotnej triedy.  

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Bod 7. :  Návrh investičných zámerov v školskom roku 2016/2017 

1.  PK prírodovedných predmetov – pomôcky, doplnkový knižný materiál 

 

Fyzika 

          - Mega plazma guľa   - 37 €  

- METODIKA k učebnici fyziky pre 6. ročník základnej školy  

- 30 € 

Matematika 

   - účastnícky poplatok  v súťaží „Jesenný matboj“ pre žiakov   

  5. - 8.ročníka  - 15 € za družstvo 

    - 60 € 

 

- Zbierka z matematiky pre 5 ročník  - 30 ks - 3,90€/ks 

       - Zbierka z matematiky pre 6.ročník  - 10 ks – 5,90€/ks 

 

    - 176 € 

  Informatika 

- Slúchadlá  - Gembird MHP-123 čierne   - 25ks  4,80€/ks 

- Myš drôtová  - Genius DX-110 Calm black – USB - 8ks  3,41€/ks 

          

    - 148 € 

      



       spolu - 451 € 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

2. PK cudzích jazykov 
 

Nákup knižiek v Anglickom jazyku do knižnice 4 úrovne náročnosti / 3 sady po  

20 ks/ Cena: cca. 6 €/kus 

– 360 € 

Nákup pracovných materiálov a knižiek v Anglickom jazyku pre žiakov 1. a 2. 

ročníka /4 sady po 10 ks/  Cena: cca. 6 €/kus 

– 240 € 

spolu - 600 € 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

3. PK Tv 

 

 Stolnotenisové rakety – 10 ks - 10€/ks  100 € 

 Florbalové hokejky - 8 ks – 18€/ks   144 € 

 Hádzanárske lopty -10 ks – 15€/ks   150 € 

 Rebriny – 4ks  - 120€/ks      480 € 

 

spolu - 874 € 

 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

4. Príspevok na projekt na kultúrno-vzdelávaci projekt  „EDUCATE Slovakia“ – 

výučba Aj 6 zahraničnými lektormi v trvaní 1 týždňa  
- 360 € 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

5. Nákup kopírovacieho papiera pre potreby učiteľov – 50 ks 
 

Cena: 3,00 €/balík 

spolu - 150 € 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

6. Príspevok na nákup hier, pomôcok a pracovného materiálu do ŠKD 

 

1. ročník – 3x 120,- EUR 



2. – 4. ročník – 9x100,- EUR  

spolu - 1260 € 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

7. Príspevok na organizovanie školských akcii v ŠKD v I. polroku 
Vitamínové popoludnie (okóber) lístkové cesto  20× 1€  20 € 

Koreniny    10 € 
spolu     30 € 

 
 

Halloween (október)   sladkosti    50€ 

Výzdoba    40€ 

Spolu     90€ 

 

Skokan roka (november)  vecné ceny 40 ks × 3€  120€ 

sladká odmena pre zúčastnených 30 € 
Spolu     150€ 

 
 

Mikuláš (december)   animátor    150€ 

Sladká odmena 258×0,60 154,80€ 
Spolu     305€ 

 

         všetko spolu – 575 € 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

8. Príspevok na Mikuláša  

2 €/žiaka- možnosť využiť ako príspevok na návštevu kina resp. divadla  

max. cena  - 2€/460ks      spolu-  920,- € 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

9. Príspevok na ceny v školských súťažiach 
 

Príspevok na ceny pre víťazov v školských súťažiach: 

1. miesto  EUR 15,- 

2. miesto  EUR 10,- 

3. miesto   EUR  5,- 

 
HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 



 

10. Nákup a inštalácia ozvučenia do tried  

11.  Projekt vybudovania vonkajšej triedy 

12.  Rekonštrukcia Herne ŠKD 

13.  Revitalizácia spoločných priestorov – sedenie, skrine na učebnice, vitríny na 
chodbách 

14.  Zakúpenie dataprojektorov, plátna a počítačov do učební kde ešte nie sú 
/jazykové, malá telocvičňa/ 

15. Obnova počítačovej techniky v počítačovej učebni 

16. Zakúpenie tričiek pre žiakov s logom školy a menom 

17. Zakúpenie tabletov  
 
K investičným zámerom pod číslami 10. až 17. doloží riaditeľ rozpočet a následne sa 
tým bude RR zaoberať na svojom najbližšom stretnutí koncom roka 2016.  
 

18. Zakúpenie tabule do 7.A triedy 

Ide o novú kmeňovú triedu a deti nemajú od septembra klasickú tabuľu. Vzhľadom na to, 
že priečka je zo sadrokartónu a iné steny nie sú vhodné pre osadenie tabule, tak je nutné 
pristúpiť k špeciálnemu riešeniu ukotvenia tabule.  
Riaditeľ ozrejmil, že vzhľadom na to, že táto miestnosť, ktorá predtým nebola kmeňovou 
triedou je mimoriadne zanedbaná, škola zo svojich prevádzkových nákladov zabezpečí 
odstránenie starej kuchynskej linky, výmenu podlahy a vymaľovanie triedy tak, aby sa 
táto miestnosť priblížila bežnému štandardu na škole. 
Rada rodičov bude hlasovať do konca októbra elektronicky o zakúpení tabule, nakoľko je 
nutné zabezpečiť cenovú ponuku od dodávateľa tabule  a aj od zámočníka, ktorý 
zhotový konštrukciu na upevnenie tabule, ktorá bude ukotvená do podlahy a stropu.  

 

19. Zakúpenie a montáž ďalších hracích prvkov na detské ihrisko 

  

Po diskusii RR prerokovala a schválila doplnenie prvkov detského ihriska o prvky Pyramída 

300 cm, Gymnastická zostava, Pohyblivé schody, štrková dopadová plocha s obrubami, 

dodávka, montáž v celkovej hodnote do 11.500,-EUR s tým, že bude zaplatená hodnota 

podľa skutočnej faktúry. 

HLASOVANIE:  za návrh hlasovalo: 17 rodičov , proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

                                                                        

Následne p. Pláteníková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Rady rodičov ukončila. 

 

V Bratislave dňa 11.10.2016 

 

 



   

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  


