
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička 

 
Deň konania:    03.06.2019 
Miesto konania:   Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava 

Celkový počet zasadajúcich: 19 

Počet zástupcov rodičov: 16 

Hostia:    Riaditeľka školy: Mgr. Macháčová; 

Zástupkyňa: Mgr. Murcinová a Mgr. Kalinková 

Stav uznášania schopný: áno 

 

Program: 

1. Správa o hospodárení rodičovského združenia 

2. Pozvanie na deň rodiny 

3. Informácia o úrovňovom vyučovaní matematiky a angličtiny 

4. Informácia o letnom dennom tábore 

5. Žiadosť o príspevok na šatňové skrinky, stoly a lavice. 

6. Informácia o realizácii projektov 

7. Informácia o systéme stravovania od septembra 2019 

8. Ukončenie stretnutia 

 

Ad. 1. Predsedníčka rodičovského združenia informovala o stave hospodárenia rodičovského 

združenia. V prílohe nájdete podrobnejšie údaje. 

 

Ad. 2. P. riaditeľka pozvala rodičom na podujatie „Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční v sobotu 

08.06. od 8:30 do 11:30 v areáli školy.   

 

Ad. 3. P. riaditeľka informovala rodičov o prebiehajúcom úrovňovom vyučovaní Angličtiny. 

V nasledujúcom školskom roku budú žiaci 3. – 8. ročníka rozdelení do rôznych úrovní  podľa 

testov. Testy sa uskutočnia 15.06. Podobne sa budú žiaci rozdeľovať na matematiku. Pilotne 

žiaci 3. a 4. ročníka.  

 



Ad. 4. P. Riaditeľka informovala o dennom tábore, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy v 3 

turnusoch – 1. a 2. júlový a posledný augustový týždeň. Zameranie tábora bude na pohybové 

aktivity, najmä rope skipping. 

 

Ad. 5. P. Riaditeľ požiadala RR o príspevok na 12 zostáv šatňových skriniek a vybavenie 1 

triedy (lavice a stoličky) v celkovej hodnote 5000,- Eur. Žiadosť zdôvodnila zvýšeným 

záujmom detí o štúdium na našej škole. V školskom roku 2019/2020 sa otvára až 5 prváckych 

tried. Poskytnutie finančného príspevku odsúhlasila RR hlasovaním. 

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup šatňových skriniek, lavíc a 

stoličiek v celkovej sume 5000,- EUR? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 16 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 5000,- EUR na nákup šatňových skriniek, lavíc a 

stoličiek. 

 

Ad. 6. P. Riaditeľka informovala rodičov o realizácii projektu špecializovanej učebne – 

kuchynky. Tá bude prebiehať počas letných prázdnin. Na vybavenie kuchynky prispieva RR. 

Ďalej informoval o podaní projektu na BSK na rekonštrukciu átria ZŠ. 

 

Ad.7. P. riaditeľka informovala rodičov o novom systéme stravovania v súvislosti so 

zavedením „obedov zadarmo“ od 1.9.2019. Sledovanie odberu a odhlasovanie stravy bude 

zabezpečené novou aplikáciou. V priebehu mesiaca júl budú distribuované prihlášky na 

stravu na nasledujúci školský rok.  

 

Ad.8. Predsedníčka RR na záver stretnutia pripomenula, že platby členských príspevkov na 

šk. rok 2019/2020 je možné realizovať už teraz. Zároveň oznámila rodičom, že v súvislosti 

s ukončením štúdia jej dcéry na ZŠ Železničná k 31.8.2019 ukončí svoju funkciu v RR.  

 

Po prediskutovaní všetkých bodov predsedníčka stretnutie ukončila. 

Zapísal: Ing. Radoslava Andruchová, Ing. Matej Kukučka 

 



Príloha - Hospodárenie od 01.01.2019 do 31.05.2019 
  
Evidencia členských príspevkov 2018/2019 
predpokladané členské príspevky  v šk. r. 2018/2019 19 260,00 
prijaté členské príspevky 2018/2019 13 830,00 

Zostáva uhradiť -5 430,00 

  
Príjmy 2019   
Príspevky 2018/2019 prijaté v roku 2019 1 740,00 
Príspevky 2019/2020 prijaté v roku 2019 30,00 

Spolu 1 770,00 

  
Výdavky 2019   
štartovné - Rope Skipping 192,00 
vianočná besiedka 679,00 
štartovné - Ypsilon 28,00 
darčeky na zápis prvákov 171,82 
Ceny do súťaže FAREBNÁ STOPA 140,12 
učebné pomôcky na HV 540,00 
Súťaž Základy tanca - sukne 300,00 
Súťaž Základy tanca - doprava 514,00 
štartovné English star 248,00 
učebnice NeJ 875,66 
poplatok Časopis bez námahy 9,90 
výdavky na zariadenie - ples 112,27 
materiál na krúžky ŠKD 123,14 
záloha na ceny 150,00 
zaloha na Deň rodiny 300,00 
bankové poplatky 79,44 

  
Spolu 4 463,35 

 

 


