
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička 

 
Deň konania:    06.11.2018 
Miesto konania:   Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava 

Celkový počet zasadajúcich: 19+3 

Počet zástupcov rodičov: 28 

Hostia:    Riaditeľka školy: Mgr. Macháčová; 

Zástupkyňa: Mgr. Murcinová, p. Schusnixová 

Stav uznášania schopný: áno 

 

Program: 

1. Správa o hospodárení rodičovského združenia 

2. Informácia o montáži diaľkovo ovládanej brány na vjazde do areálu školy 

3. Diskusia o možnostiach zlepšenia dopravnej situácie v okolí školy 

4. Prehľad školských akcií na najbližšie mesiace 

5. Žiadosť o príspevok na reprezentačné tričká pre tanečné krúžky 

6. Žiadosť o príspevok na štartovné na súťaže – rope skipping 

7. Žiadosť o príspevok na divadlo v rámci akcie „Spanie v škole“ 

8. Informácie o úspešných a aktuálne prebiehajúcich projektov podaných školou 

9. Ukončenie stretnutia 

 

Ad. 1. Predsedníčka rodičovského združenia informovala o stave hospodárenia rodičovského 
združenia. V prílohe nájdete podrobnejšie údaje. 
 

Ad. 2. P. riaditeľka informovala rodičov, že z dôvodu bezpečnosti detí nechala škola 
namontovať na vjazde do areálu školy diaľkovo ovládanú bránu. Do areálu školy tak majú 
možnosť vjazdu len zamestnanci školy a zásobovanie školskej jedálne.   
 

Ad. 3. P. riaditeľka a niekoľko rodičov upozornilo na neúnosnú dopravnú situáciu v okolí 
školy, najmä v križovatke Železničná – Čiližská. V raňajších hodinách sa v zmienenom 
priestore tvoria zápchy a celkovo hrozí zvýšené nebezpečenstvo kolízie medzi vozidlami 
a žiakmi prichádzajúcimi do školy. Po zistení miestnej príslušnosti predmetných komunikácií 
sa rada školy pokúsi apelovať na riešenie situácie správcu cesty. 
 

Ad. 4. P. Riaditeľka informovala o pláne akcií na najbližšie mesiace: 

8.11.2018 – Triedny aktív 



12.11.2018 – Spanie v škole 1. stupeň 

13.11.2018 – Didaktické hry v prírode 

15. – 16.11.2018 – „Výzva“ – pre žiakov 2. stupňa 

21.11.2018 – Testovanie 5. ročník 

6.12.2018 – „Šinterliga“ – basketbalový turnaj 5. a 6. ročník 

18.12.2018 – Vianočné trhy a kapustnica 

10.1.2019 – Stretnutie rady rodičov 

14.1.2019 – Triedny aktív 

 

Ad. 5. P. Schusnixová požiadala RR o príspevok na reprezentačné tričká pre žiakov, ktorí 
reprezentujú školu v rámci povinne voliteľného predmetu Základy tanca. RR rozhodla, že 
zakúpi 40ks tričiek s logom školy vo veľkostiach podľa potreby. Výšku príspevku schváli 
predsedníčka RR v rámci svojich kompetencií. 
 

Ad. 6. P. Schusnixová požiadala RR o príspevok na štartovné na súťaže v rope skippingu. 
Zároveň informovala rodičov o snahe štartovať na majstrovstvách sveta v Nórsku. Pričom 
účasť žiakov bude podmienená sponzorským príspevkom mimo pôsobnosti RR. 
Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na štartovné na súťaže v rope skippingu 
v celkovej sume cca 250,- EUR? 
Priebeh hlasovania: 
Za: 19 (všetci prítomní) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok cca 250,- EUR na štartovné na súťaže v rope 
skippingu. 
 

Ad.7. P. riaditeľka požiadala RR o príspevok na vystúpenie zoskupenia „Divadielko“ v rámci 
podujatia „Spanie v škole “.  
Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na vystúpenie zoskupenia „Divadielko“ 
v rámci podujatia „Spanie v škole “ v celkovej sume cca 330,- EUR? 
Priebeh hlasovania: 
Za: 19 (všetci prítomní) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok cca 330,- EUR na vystúpenie zoskupenia 
„Divadielko“. 
 

Ad.8. P. riaditeľka oznámila RR stav schválených, prebiehajúcich a budúcich projektov: 
• Finančný dar od sponzora na dofinancovanie miezd asistentov, 
• Zapojenie sa do projektu „Finančná, matematická a prírodovedná gramotnosť“ – 

učebné pomôcky a aktivity v celkovej hodnote cca 200 000 Eur, 
• Stále nedoriešený projekt na realizáciu odborných učební (chémia, biológia, 

geografia, fyzika, informatika, technika, knižnica) v celkovej hodnote cca 180 000 Eur 
– neustále odkladané rozhodnutie o realizácii, 



• Úspešná realizácia projektu na opravu a zateplenie všetkých striech v rámci školy – 
celkové náklady 130 000 Eur pokryté z Envirofondu, 

• Plánované zateplenie budov školy – predpokladané náklady cca 500 000 Eur – zatiaľ 
bez vhodného projektu na financovanie, 

• Drobné projekty – rozvoj komunikačných zručností – od viacerých inštitúcií 
v čiastkach rádovo v tisíckach Eur. 

 

Ad.9. P. riaditeľka na záver všetkým rodičom poďakovala za účasť.  

 

Po prediskutovaní všetkých bodov predsedníčka stretnutie ukončila. 

 

Zapísal: Ing. Radoslava Andruchová, Ing. Matej Kukučka 

 

 

Príloha - Hospodárenie od 01.09.2018 do 31.10.2018 
   
   
 Členské príspevky 2016/2017 a 2017/2018 16 030,44 
 Členské príspevky 2018/2019 4 800,00 
 Podiel zaplatenej dane 2016 2 839,23 
 Podiel zaplatenej dane 2017 6 468,83 

 Zostatok finančných prostriedkov k 31.08.2018 30 138,50 
   
 Členské príspevky 2017/2018 60,00 

 Členské príspevky 2018/2019 4 890,00 

 Účelový dar na mzdy asistentov 10 000,00 

 Podiel zaplatenej dane 2017 16,75 

 Príjmy spolu 14 966,75 
   
 Učebnice AnJ + NeJ + Mat. 4 014,84 

 8x dataprojektor 3 280,00 

 Imatrikulácia prvákov 183,11 

 Účelový dar na mzdy asistentov 9 700,00 

 Bankové poplatky 38,24 
     

 Výdavky spolu 17 216,19 

   
 Finančné prostriedky spolu 27 889,06 
 z toho hotovosť 4,28 

 z toho banka účet 2924892810 27 884,78 

   
 Finančné prostriedky na účte pre Ninku 2 558,32 

 

 


