
Zápisnica zo zasadania Rady rodičov 

Dátum: 17. 10. 2019 

Prítomní: viď prezenčná listina 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie 

2. Voľba predsedu Rady rodičov a zapisovateľa 

3. Základné informácie o škole 

4. Plán práce školy na šk. rok 2019/2020 

5. Návrh rozpočtu RR na školský rok 2019/2020 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1: 

Rokovanie otvorila riaditeľka školy, ktorá privítala prítomných a konštatovala, že je prítomných 21 

zástupcov z 24. 

K bodu 2: 

Riaditeľka vyzvala prítomných, aby si zvolili zástupcu – predsedu Rady rodičov, ktorý by zvolával 

stretnutia vtedy, keď budú cítiť potrebu sa rodičia stretnúť. Rodičia si zvolili pani Zuzanu Kaprálikovú, 

ktorá je momentálne zástupkyňou  IV.A. 

Zapisovateľa si rodičia nezvolili a dohodli sa na tom, že riaditeľa školy pošle všetkým mailom 

zápisnicu, ktorú budú pripomienkovať. 

K bodu 3: 

Riaditeľka informovala prítomných o základných materiáloch školy a ich zverejnení na webovom sídle 

školy – školský vzdelávací program, plán práce, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v šk. 

roku 2018/2019. 

Ďalej informovala o zabezpečení starostlivosti o  zdravotne-znevýhodnených  žiakov a  špeciálno-

pedagogickej podpore, ktorú zabezpečuje pani  Dynková, Jancurová, Hučková, Babošová – krúžok 

špeciálnej pedagogiky. Od 1. 12. by mal nastúpiť špeciálny pedagóg . Škola má celkovo 48  

integrovaných žiakov.  Zabezpečená je aj asistencia v jednotlivých triedach, podľa potrieb žiakov. 

K bodu 4 

Aktivity tohto šk. roku – Labeh, Hore hájom – 29.10., Šarkaniáda, Účelové cvičenie, Didaktické hry, 

Projektový týždeň – 75. výročie SNP , Testovanie pohybových schopností prvákov- budúci týždeň, 

Testovanie 5 – 20.11. 2019, Komparo pre žiakov 8. a 9. ročníkov, športové súťaže – vybíjaná, florbal, 

streľba, ľahká atletika, .... predmet technika vyrába so žiakmi množstvo pekných a praktických vecí – 

40 ks vtáčích búdok, ktoré budú rozmiestnené po Lamači. 



Žiacky parlament – aktivity – žiacky časopis,  Strom dobrých skutkov. 

Ďalšie aktivity sú uvedené v Pláne práce na školský rok 2019/2020, ktorý je zverejnený na webovom 

sídle školy 

K bodu 5   

Riaditeľka informovala zástupcov rodičov o tom ako sa používajú prostriedky Rady rodičov. Financie 

Rady rodičov sú uložené na účte OZ Pomoc školstvu v Lamači a sú jeho súčasťou. Každý rok sa zvlášť 

vyúčtujú.  Dala možnosť skontrolovať účtovníctvo, ktoré bolo priložené v šanónoch k nahliadnutiu. 

Vyzvala rodičov, či si niekto nechce prebrať starostlivosť o OZ alebo o financie Rady rodičov. Hovorila 

aj o tom, že si môžu rodičia založiť svoje OZ. 

Ďalej informovala rodičov o čerpaní prostriedkov  a návrhu rozpočtu. Rozdala zástupcom rodičov 

tabuľku s návrhom: 

Rozpočet na šk. rok 2019/2020 Návrh 
2019/2020 

čerpanie 
2018/2019 

Rozpočet 
2018/2019 

privítanie prvákov 50   100 

rozlúčka s deviatakmi (tablo, zvončeky,..) 300 248 350 

súťaže a projekty (štartovné, cestovné, potreby,..) 700 668,44 500 

tvorivé dielne (vianočné a veľkonočné) 100   400 

karneval 300 280,65 300 

MDD, Deň športu 400 396,02 1500 

Mikuláš 900 800 1100 

učebné pomôcky, vybavenie tried a priestorov 4000 5288,89 1550 

ŠKD - materiál, pomôcky, hry 1000 999,44 1000 

opravy počítačových učební - spravovanie 1000 1330 1400 

Edupage a web priestor     0 

vybavenie tried a priestorov,opravy, údržba 1000 1272,03 2800 

učebnice 750 941,97 0 

ocenenie naj žiakov 500 500 0 

Spolu 11000 12725,44 11000 

vyzbierané prostriedky 9440 11982,5   

    

    
spolu žiakov 556   

 
v zahraničí  a individuálne vzdelávaní 17   

 
v škole spolu  539 13475 

 
vyzbierané je    9440 

 



Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy dostali  informáciu o vyzbieraných finančných prostriedkoch 

za jednotlivé triedy.  

Niektorí boli prekvapení, že ich trieda nič neodovzdala a oni sami dali financie. Riaditeľka ich 

informovala, že možno čakajú pani učiteľku na celú triedu, kým odovzdajú financie. 

Na koniec uvedený rozpočet schválili. A zároveň súhlasili s doterajším spôsobom vedenia financií 

Rada rodičov. 

K bodu 6 

Riaditeľka informovala o úprave školského poriadku - problematika mobilných telefónov, 

kyberšikana, Vyhláška 320/2008 Z. z. o základnej škole §20 ods. 7 – nesmie používať mobilný telefón 

na vyučovaní. Rodič kontrolovať.   

Riaditeľka informovala, že veľa rodičov spochybňuje všetko, čo učiteľ robí, tak sa nedá pracovať – 

hlavne nižšie ročníky , napr. rodič zapíše známky do žiackej knižky miesto učiteľa. Nie všetky známky 

sú však také, ktoré sa zapisujú do žiackej knižky  (motivačné známky – váha známky), ale obviňujú 

učiteľov z rôznych vecí a slepo veria svojím deťom, kričia a vyhrážajú sa do telefónu a pod. 

Riaditeľka informovala rodičov o nápisoch v záchodoch, našla sa plechovka od piva, údajne tam 

deviataci majú elektronické cigarety. Ak sa zistí, že je to pravda budú exemplárne potrestaní . 

Elektronické  ospravedlnenky neakceptujeme, kvôli podvádzaniu v minulosti. Viacerí rodičia dali svoje 

prístupy žiakom.  

Ak chce niekto písať oficiálny list alebo správu tak mailom na info@skolalamac.sk nie na EduPage.  

ŠKD je potrebné uhradiť k prvému dňu v mesiaci. 

Vzdelávacie poukazy je možné použiť  v škole len na krúžkovú činnosť. ZUŠ môže prijímať poukazy. 

Rodičia hovorili, že ale ZUŠ im nedáva zľavy na poplatkoch. Riaditeľka však vysvetlila, že je to na 

rozvoj ZUŠ a pocíti to každé dieťa. 

Riaditeľka informovala, že po Lamači chodí pán, ktorý obťažuje žiakov, núka im cigarety, informuje 

o porno. Má ho v riešení polícia. Každý prípad treba zavolať políciu. Rodina daného pána je tiež 

ústretová k riešeniam, lebo majú s ním problém. 

Rodičia sa informovali na študijno-poznávací pobyt v Rusku a v Anglicku. Riaditeľka podala základné 

informácie. 

Rodičov zaujímalo, prečo nie je OZ poberateľom 2% z daní. Riaditeľka školy informovala, že bola 

neskoro zverejnená  informácia o použití  financií z 2% za predchádzajúci rok vo Vestníku. 

Rodičia sa sťažovali na dvere na vrátnici, že búchajú a bolo by dobré niečo urobiť so spomaľovačmi.  

Riaditeľka prisľúbila nápravu.  

Riaditeľka prosila zástupcov rodičov, aby to čo je zverejňované na EduPage, zostalo tam a nevynášala 

sa na facebook. EduPage slúži ako informačný kanál pre rodičov, žiakov a učiteľov školy. Nie je to 

verejnosť.  V prípade, že sa budú aj ďalej zverejňovať veci z EduPage na sociálnych sieťach, nebude 

mailto:info@skolalamac.sk


škole týmto spôsobom informovať rodičov.  Je demotivujúce pre učiteľov čítať rôzne komentáre 

dehonestujúce ich prácu.  

K bodu 7: 

Rada rodičov schválila: 

1. Predsedníčku Rady rodičov pani Zuzanu Kaprálikovú 

2. Rozpočet na šk. rok 2019/2020 

3. Vedenie financií RR v OZ Pomoc  školstvu v Lamači 

 

Zapísala: Mgr. Alena Petáková 

 

Overila: Zuzana Kapráliková 


