
Zápisnica zo stretnutia RZ dňa 7.septembra 2021 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba zástupcov tried do rady rodičov. 

3. Informácie o vnútornom poriadku školy, Školský semafor 

4. Informácia o plánovaných akciách 

5. Informácia o ŠKD 

6. Informácia o financiách rodičovského združenia 2%  (p. Gremanová) 

7. Návrh a odsúhlasenie príspevku rodičov do triedneho fondu a ZRPŠ. 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

1. P. riaditeľka privítala prítomných rodičov. 

2. Rodičia si zvolili zástupcov tried: 

1.A p. Mišeková 

2.A p. Kamasová 

3.A p. Gremanová 

4.A p. Sližová 

3. Rodičia boli oboznámení s hlavnými bodmi Školského poriadku, s dokumentom 

Školský semafor. 

4. Plánované akcie na september:  

14.09.2021 Fotenie žiakov 

17.09.2021 didaktické hry s účasťou hasičov 

24.09.2021 návšteva DDI RM JET v Trnave, 5,-€ 

24 .09.2021 Noc s Andersenom 

Október:  

Záložka do knihy spája školy 

Medzinárodný deň školských knižníc 

5. ŠKD od konca vyučovania do 16,00, vychovávateľka Lucia Kršiaková  

• odhlasovať písomne (SMS) 

• poplatok 5 eur mesačne,  

6. Informácie o financiách rodičovského združenia 2%  (p. Gremanová) – zostatok na 

účte k 31.08.2021 je 598,01. Za vyzbierané peniaze bolo zakúpené drevené stovkové 

počítadlo, knihy do knižnice, knihy ako odmeny pre žiakov na konci šk. roka, lopta 

KIN BALL s príslušenstvom. 

7. Rodičia navrhli a odsúhlasili  

• príspevok do ZRPŠ 1žiak 15,-€, súrodenci 10,-€ 

• príspevok do triedneho fondu 10,-€ 

8. Ponuka krúžkovej činnosti (tanečný, výtvarný, dramatický, hráme sa na PC, mladý 

zdravotník, mladý hasič) 

• Krúžky budú zahájené podľa záujmu žiakov, pracovať začnú od októbra 

• prijímajú sa vzdelávacie poukazy 

• web stránka 

• zber papiera (rodičia sami odnášajú do zberného dvora), terapkov, baterky 

• kontrolovať vši 

• spolupráca s MŠ a klubmi v DS 



• rozdávanie objednaných antigénových samotestov a informácie o používaní 

a posielaní SMS o použití testu. 

9. Diskusia: 

• Možnosť odhlasovať obedy do 07:00 

• Možnosť prevziať si jeden obed v prípade, že rodič nestihne odhlásiť žiaka do 

07:00 

• Vybrať iného dodávateľa foto služieb 

10. P. riaditeľka ukončila zasadnutie rodičov a poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

 


