
Zápisnica z 3. stretnu a Rodičovskej rady Rodičovského združenia sv. Fran šek

v šk. r. 2021/22

dňa 24.3.2022

1. Privítanie prítomných predsedom RZ A. Buriankom (5.B) a predstavenie programu 
stretnu a

2.  Informácie o Sociálno-š pendijnom fonde podané jeho predsedníčkou Janou 
Nagyovou, 6.A

 Fond je v kompetencii rodičov, farnosť a škola sa účas  v ňom vzdala
 Bol vypracovaný nový dokument (uznesenie), ktorý skontrolovala pani právnička 

Bialončíková, ktorá odporučila spresniť kritériá na vyplatenie odmien (š pendií)
 Fond nemá stály príjem, preto je potrebné oslovovať darcov. Ak majú rodičia 

zamestnávateľa, ktorý by bol ochotný náš fond finančne podporiť, J. Nagyová 
spracuje dokumentáciu (žiadosť). Do tried išiel samostatný email s prosbou o 
príspevok – prišlo 11 finančných darov vo výške 435€

 Žiados  za aľ nie sú, v samostatnom emaile pôjde informácia o možnos  
čerpania

 V uznesení sa upraví, že š pendium nie je určené len pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 
gymnázia. Umožní to do budúcna oceňovať aj žiakov nižších ročníkov, ak bude 
taký dôvod.

 Hlasovanie za prija e uznesenia: Za: 22, Pro : 0, Zdržali sa: 0 
3. Informácia o výbere členského RZ prezentovaná hospodárom RZ M. Šimkom (I.G)

 Stav účtu S-aŠF – 8 716€ (bol udelený 1 fin. príspevok vo výške 150€ na šk. 
pomôcky)

 Účet RZ 125 219€, avšak plnenie rozpočtových záväzkov šk. roka 2021/22 ešte 
nenastalo

 Vyzbierané členské 2021/22 je v sume 30 680€, čo činí vyše 84 %
 Kto zabudol, ešte stále je tu priestor členské uhradiť
 Možnosť darovať 2%, info aj formulár je na webstránke školy, alebo 3% v prípade 

dobrovoľníckej ak vity (potvrdenie dá predseda RZ A. Burianek)
4. Pripravované ak vity RZ (info A. Burianek)

 Hrové popoludnie ( 23.4. alebo 30.4. v jedálni na K32) v spolupráci s firmou 
Ihrysko, pôjde info do tried

 MDD (28.5. stanoviš a na šk. dvore K32) – info H. Zimanová, 4.C
- bol zriadený prípravný m, ktorý by uvítal ďalších dobrovoľníkov, bude sa 

posielať formulár do tried
- do akcie sa plánuje zapojenie aj žiakov II.stupňa
- lavice, zapožičiavané od MsÚ KV, už nie sú k dispozícii, potrebujeme 

zabezpečiť asi 15 lavíc



 triedne stretnu a žiakov a ich rodín
- úloha zástupcu mo vovať rodičov k triednej ak vite
- nie je isté, či RZ na eto stretnu a prispeje (podľa toho, aký bude veľký 

rozpočet po MDD) 
- Jana Šestákova (5.A) napísala 4 granty RZ, žiaľ, 2 boli zamietnuté

5. Otázky od rodičov
1) z 5.D: Maľby na fasáde školy - akým spôsobom prebehol schvaľovací proces, bolo 

to odsúhlasené magistrátom?
-  schvaľovanie Magistrátu na maľovku budovy na K32 nebolo potrebné, lebo sa

nejedná o stavebnú úpravu
2) z 5.D: Dôvod parkovania áut v areáli školy v priestoroch určených pre de ?

-  pani riaditeľka parkuje vo dvore, keďže v areáli prebiehajú remeselnícke 
práce a tým je uvoľnený prístup pracovníkov do areálu školy cez hlavnú bránu.
V súčasnos  je pre žiakov otvorená celá brána, nielen bránička ako tomu 
bývalo v minulos .  Kvôli prebiehajúce rekonštrukcii Perneckej ulice je školské 
parkovisko zablokované. S parkovaním súhlasí nájomca objektu Rehoľa 
minoritov.

3) V. Štochmaľová, 1.A: Aké sú pravidlá vedenia školy pri výskyte šikany v triedach?
- Šikanu môže nahlásiť rodič alebo žiak TU, RŠ, ZRŠ alebo šk. psychologičke, 

škola potom poveruje šk. psychologičku, ktorá urobí diagnos ku triedy. 
Následne prebiehajú stretnu a triednej učiteľky, psychologičky so žiakmi, 
prípadne aj s rodičmi (prípadne ZRŠ), kde sa verifikujú odpovede. Vždy musia 
byť za školu účastní minimálne dvaja pracovníci. Z takéhoto stretnu a sa 
vedie písomný záznam.

- Na II. Stupni ZŠ existujú anonymné dotazníky žiakov 
- Pri poslednom podozrení na šikanu, ktorú nahlásil rodič, šk. psychologička 

chodila do triedy na pravidelnú vizitáciu, na základe ktorej sa podnet 
vyhodno l ako neopodstatnený.

- Pri podozrení na šikanu vedenie školy koná okamžite a rázne. Problémový žiak
sa zo školy nemôže vylúčiť pokým nemá ukončenú povinnú školskú dochádzku

- J. Sumbalová (4.B) poukazuje na potrebu vzdelávania pedagógov- práva pri 
komunikácii s rodičom

- Katarína Bendíková (3.C) zdôraznila mimoriadne dôležitú rolu 0posilňovania 
komunity rodičov v triede cestou neformálnych stretnu  aj prostredníctvom 
zástupcu RZ

4) H. Zemanová, 4.C : Rodičia sa pýtajú, aké piatacke triedy (s rozšírenou výučbou 
anglického jazyka) sa budú v septembri otvárať. Boli by vďační, keby sa im táto 
informácia dostala v dostatočnom preds hu, aby mali dosť času si to premyslieť.
- Prosba na vedenie školy aby info a prihlasovanie sa uskutočnilo v preds hu, 

očakáva sa veľký záujem – prieskum záujmu prebehne v apríli
- Záujem o anglický variant v akejkoľvek podobe prejavili aj rodičia v 6.C a 6.D 

triede – prieskum záujmu prebehne tak ež v apríli



5) T. Winterová, 6.C: Rodičia z našej triedy majú záujem o obnovenie týždenných 
jazykových kurzov pre žiakov s anglickými lektormi, ako bolo zaužívané v 
minulos . Majú výhrady k slabej úrovni anglič ny v našej triede.
- Tento šk. rok to nebolo dohodnuté s britskou školou z dôvodu Covid 

pandémie. Objednávky na britskú školu, ktorá zabezpečuje na ve speakerov, 
sa posielajú na jeseň.

- Škola plánuje s touto ak vitou pokračovať v budúcom školskom roku.
6) L. Ďuk, 3.B: Otázka sa týkala nových ukrajinských žiakov a ich zdravotného stavu

- Podmienkou prija a žiaka z Ukrajiny je potvrdenie o lekárskej prehliadke
7) K. Bendíková, 3.C: Pracuje s ukrajinskými deťmi šk. psychológ?

- Nie, šk. psychológ mal pohovor s triednymi učiteľmi. TU sú dostatočne ľudsky i
odborne erudovaní, aby zvládli príchod týchto de .

8) Je možné neskoršie uzatváranie ŠKD?
-  Ministerstvo školstva naďalej neodporúča miešanie de  v ŠKD, hodiny 

nemôžu byť predĺžené vzhľadom na pracovný čas vychovávateľov
- Akonáhle ministerstvo toto odporúčanie zruší, škola sa vrá  do pôvodného 

režimu
9) Otázka na vznikajúce rady v jedálni

- Rady nevznikajú z dôvodu kapacitnej poddimenzovanos  obslužného 
personálu kuchyne, ale dodržiavaním opatrení ohľadom miešania de

- De  musia na obed chodiť postupne, čo zvyšuje čakacie doby
10) T. Winterová, 6.C: Je pravdou, že podľa usmernenia ministerstva školstva dieťa 

oslobodené od TSV nemôže prospieť s vyznamenaním?
- Je potrebné aby žiak odcvičil aspoň niekoľko hodín aby mohol byť 

klasifikovaný
- Ak to nie je možné, je potrebné kontaktovať pani riaditeľku. Takéto prípady sa

budú riešiť individuálne
6. Diskusia, doplňujúce informácie

- 4. ročník ZŠ ide do šk. v prírode
- Alexandra Húsková (9.A) vyjadrila pochvalu pánovi učiteľovi M. Huntatovi za 

zorganizovanie lyžiarskeho výcviku pre 7. ročník
- Fabiola Mokry (8.A) informovala, že vedenie školy súhlasilo so zorganizovaním

lyžiarskeho výcviku pre budúcoročných deviatakov začiatkom januára 2023, 
ktorý sa ho nezúčastnili v 7. ročníku

- Pre 9. ročník sa plánuje v máji alebo júni koncoročný  3-dňový výlet do Poľska 
- 3.B trieda je vďačná vedeniu školy za zabezpečenie p. vychovávateľa aspoň na 

pol úväzku
- 4.B trieda tak ež ďakuje vedeniu školy za zabezpečenie pani vychovávateľky
- Renáta Ocilková dáva do pozornos , že ukrajinské ženy ubytované v Lamači 

hľadajú práci
- Priestory bývalej súkromnej materskej škôlky na K32 škola plánuje využiť na 

jedáleň a triedy. Nedávno tam prebehla výmena okien. 



- V areáli školy na K32 prebieha orezávanie drevín
- V budúcich týždňoch je možné pre zástupcov RZ uskutočniť exkurziu budovy 

školy K32 
7. Predseda RZ poďakoval prítomným za účasť na stretnu  RZ

Spísala: Fabiola Mokry, tajomník RZ
Overil: Andrej Burianek, predseda RZ


