
Zápisnica zo stretnutia RZ dňa 8.septembra 2022 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba zástupcov tried do rady rodičov. 

3. Oboznámenie so Školským poriadkom; 

4. Oboznámenie s dokumentom Zelená pre školy (platné opatrenia COVID-19); 

5. Odovzdanie Vzdelávacích poukazov ZZ, ponuka krúžkovej činnosti; 

6. Informácia o plánovaných akciách v mesiaci september; 

7. Informácia o prevádzke ŠKD; 

8. Informácia o čerpaní financií z účtu OZ RZ pri ZŠ Jána Majku 2%  (p. Gremanová); 

9. Návrh a odsúhlasenie príspevku rodičov do triedneho fondu a ZRPŠ; 

10. Rôzne; 

11. Diskusia; 

12. Záver 

 

 

1. P. riaditeľka privítala prítomných rodičov a pedagogických zamestnancov. 

2. Rodičia si zvolili zástupcov tried: 

1.A - p. Slaninová 

2.A - p. Mišeková 

3.A - p. Kamasová 

4.A - p. Gremanová 

3. Rodičia boli oboznámení so Školským poriadkom. 

4. Rodičia boli oboznámení s dokumentom Zelená pre školy, v ktorom sa uvádzajú 

aktuálne platné opatrenia ohľadom ochorenia COVID-19. 

5. Triedne učiteľky rozdali zákonným zástupcom vzdelávacie poukazy. P. riaditeľka 

predstavila ponuku krúžkovej činnosti, z ktorej si žiaci v tomto roku môžu vybrať. 

(tanečný, výtvarný, dramatický, loptové hry, mladý zdravotník a mladý hasič) 

Krúžky budú zahájené podľa záujmu žiakov, pracovať začnú od 19.09.2022. Žiaci za 

krúžky neplatia, odovzdajú škole Vzdelávací poukaz. 

6. Plánované akcie na september:  

16.09.2021 návšteva DDI TERCAR v Galante 7,-€ + pohybové hry s opekačkou 

(Zväz turistov v DS) 

23.09.2022 slovenský hudobno-vzdelávací projekt Príbeh hudby - Deti budú zapojené 

do svetovej premiéry skladby slovenskej skladateľky Haimoni Balgavej.  

23.09. – 30.9.2022 Európsky týždeň športu 

29.09.2022 1. Kolo matematickej súťaže MAKSÍK 

Október:  

Záložka do knihy spája školy 

Medzinárodný deň školských knižníc 

7. ŠKD od 06:30 – 7:30, po vyučovaní do 16,00, vychovávateľka Mgr. Ľubica Bokorová.  

• Odhlasovať musia ZZ písomne (SMS) 

• poplatok 5,- eur mesačne,  

• obedy si ZZ riešia sami (odhlasovanie zo stravy) 

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

účte k 31.08.2022 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. 



9. Rodičia navrhli a odsúhlasili  

• príspevok do ZRPŠ 1žiak 15,-€, 

• príspevok do triedneho fondu 5,-€ 

10. Rôzne: 

• web stránka 

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

• kontrolovať vši 

• spolupráca s MŠ a klubmi v DS 

• rozdávanie objednaných antigénových samotestov a informácie o používaní 

a posielaní SMS o použití testu. 

11. Diskusia: 

• Možnosť odhlasovať obedy do 07:00 

• Prevziať si jeden obed v prípade, že rodič nestihne odhlásiť žiaka do 07:00 – nie je 

možné, stále pretrváva mimoriadna situácia.  

• Prerobili sme priestory školy – bezbariérový prístup do ŠJ cez budovu. 

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

 

 

 

 

 

 

V Dolnej Strede, 09.09.2022 

Zapísala: Mgr. Anna Miháliková 

 

 

 

 


