
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička 

 

Deň konania:    11.01.2018 

Miesto konania:   Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava 

Celkový počet zasadajúcich: 15+3 

Počet zástupcov rodičov: 26 

Hostia:    Riaditeľka školy: Mgr. Macháčová; 

Zástupkyňa: Mgr. Kalinková, , p. Tomšú, p. Šutriebková 

Stav uznášania schopný: áno 

 

Program: 

1. Správa o hospodárení rodičovského združenia 
2. Plán školských podujatí na január až marec 2018 
3. Predstavenie koncepcie školského plesu 
4. Žiadosť o príspevok na nákup reprezentatívneho riadu na školský ples a iné podujatia 
5. Predstavenie činnosti OZ QUIDO team 
6. Informácie o úspešných a aktuálne prebiehajúcich projektov podaných školou 
7. Rôzne 
8. Ukončenie stretnutia a pozvanie na školský ples 

 

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

Ad. 2. P. Riaditeľka informovala o pláne akcií na január až marec 2018: 

15.01.2018 – Triedny aktív 
22.01.2018 – Uzatváranie známok za prvý polrok šk. r. 2017/2018 
25.01.2018 – Pedagogická rada 
31.01.2018 – odovzdanie výpisu z klasifikácie (prvý stupeň na 4. vyučovacej hodine, 
druhý stupeň na 5.) 
04.02. – 09.02.2018 – Lyžiarsky výcvik 
09.02. 2018 – Školský ples 
05.03. – 11.03. 2018 – Jarné prázdniny 
21.03.2018 – Testovanie deviatakov 
Zápis do 1. ročníka sa podľa VZN mestskej časti uskutoční v dňoch 13. a 14. 4. 2018 

 
Ad. 3. P. Tomšú oboznámila prítomných o detailoch školského plesu, ktorý sa uskutoční 
9.2.2018 o 19:00 v budove školy. Zároveň požiadala RR o finančný príspevok na zapožičanie 
chýbajúceho reprezentatívneho riadu. 
 

Ad. 4. RR na základe žiadosti z predchádzajúceho bodu programu rozhodla, že vzhľadom na 
opakujúci sa charakter výdavku na zapožičanie riadu (cca 150 Eur každý rok) bude 



výhodnejšie predmetný riad zakúpiť. Maximálna výška príspevku bola po diskusii stanovená 
na 450,-. Poskytnutie príspevku bolo odsúhlasené hlasovaním. 
Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup reprezentatívneho riadu 
v maximálnej výške 450,- EUR? 
Priebeh hlasovania: 

Za: 15 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 450,- Eur na nákup riadu. 

Ad. 5. P. Šutriebková vystúpila pred RR, aby predstavila činnosť OZ QUIDO team. Ide 
o organizovanie detských osláv priamo v škole (v rámci ŠKD), kde je do oslavy zapojená celá 
trieda. OZ ponúka cca 90 minútový program so zábavnými športovými a vzdelávacími 
aktivitami pre celú triedu. Súčasťou balíka je aj torta a malý darček pre oslávenca. 
 

Ad.6. P. riaditeľka informovala o stave projektov: 

• Schválený projekt „Spolu sa nám lepšie učí“ – už od decembra 2017 pôsobí vďaka 
úspešnému projektu v škole 5 asistentov pre začlenené deti. Projekt potrvá 3 roky. 

• Vytvorenie piatich odborných učební (hodnota projektu 180 000 Eur) – projekt 
podaný 22.12. 2017, výsledok p. riaditeľka očakáva o 2 – 3 mesiace 

• Zateplenie školy v spolupráci s MČ – t. č. sú dve strechy už zateplené, v horizonte 2 
rokov sa plánuje dokončenie zateplenia striech a následné zateplenie obvodového 
plášťa budov 

• Niekoľko ďalších podaných projektov na BSK na spolufinancovanie predchádzajúcich 
bodov 

 

Ad.7. P. riaditeľka oznámila RR, že od februára 2018 budú žiaci v školskej jedálni používať 
čipy na výdaj stravy. Za týmto účelom budú poštové poukážky na február distribuované skôr 
(20.1.2018). Súčasťou ceny obedov na poštovej poukážke bude aj 2,- Eurová záloha na čip. P. 
riaditeľka poprosila rodičov, aby vzhľadom na dlhší administratívny úkon spojený s aktiváciou 
čipu nenechávali vyzdvihnutie čipov na poslednú chvíľu. 

Na otázku jedného zo zástupcov rodičov ohľadom použitia interaktívnych tabúľ p. 
riaditeľka vysvetlila, že v škole sú 2 interaktívne tabule umiestnené odborných učebniach. 
O nákupe ďalších aj do kmeňových tried sa neuvažuje. Na prezentačné účely  je v každej 
triede k dispozícii projektor. 
 

Ad.8. Podobne ako na začiatku školského roka p. riaditeľka v závere stretnutia ešte 
pripomenula už desiaty ročník školského plesu a všetkých srdečne pozvala. 
 
Po prediskutovaní všetkých bodov predsedníčka stretnutie ukončila. 
Zapísal: Ing. Radoslava Andruchová, Ing. Matej Kukučka 
  

 

 

 



Príloha 

Hospodárenie od 01.07.2017 do 11.01.2018 
 Rodičovské združenie ŽELEZNIČKA 
 

   Príjmy Členské príspevky 2016/2017 - zostatok 11 977,41 

 
Členské príspevky 2017/2018 11 210,00 

 
Zber papiera 56,00 

 
Podiel zaplatenej dane 2016 - zostatok 6 656,71 

 
Podiel zaplatenej dane 2017 8 841,52 

 
Príjmy spolu 38 741,64 

   Výdavky 21 Počítače 12 659,00 

 
Pomôcky do fyzikálnej učebne 78,40 

 
Učebnice AJ+NJ 1 659,05 

 
Výlet (trieda, ktorá vyhrala celoroč.súťaž)) 822,67 

 
Imatrikulácia prvákov 179,45 

 
Kľúče na bicykláreň 11,00 

 
Záloha na hudbu  (školská zábava) 60,00 

 
Dary jesene 245,97 

 
Poplatok Obchodný vestník 3,50 

 
Šaliansky Maťko 45,25 

 
Matematický expres-štartovné 45,00 

 
Štartovné Rope-skipping 66,00 

 
Vianočné trhy a besiedka-kapustnica 416,57 

 
Divadelné predstavenie-spanie v škole 250,00 

 
Virtuálna knižnica 198,72 

 
Notárske poplatky 54,60 

 
Bankové poplatky 73,42 

 
Výdavky spolu 16 868,60 

   

 

Finančné prostriedky spolu 21 873,04 

 
z toho hotovosť 1 032,91 

 
z toho banka 20 840,13 

 


