
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička 

Deň konania:    11.09.2017 
 
Miesto konania:   Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava 
 
Celkový počet zasadajúcich:  21+2 
 
Počet zástupcov rodičov: :  26   
      
Hostia:     Riaditeľka školy:     Mgr. Macháčová;  
     Zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň:  Mgr. Kalinková  
Stav uznášania schopný:  áno 
 
Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba členov výkonného výboru RR 
3. Informácie o hospodárení RZ 
4. Informácia od vedenia školy 
5. Diskusia 
6. Ukončenie zasadania. 
  

Ad. 1. O 18:15 p. Andruchová otvorila zasadnutie rady rodičov, pričom informovala zúčastnených 
o programe stretnutia. Podľa stanov RZ boli odvolaní členovia výkonného výboru za rok 2016/2017. 
 
Ad. 2. Členovia rady rodičov volili členov výkonného výboru (VV) Rady rodičov. Členmi VV sú predseda, 
podpredseda a hospodár: 
Za predsedu VV bola navrhnutá Radoslava Andruchová 
Výsledky hlasovania: 
Za:  21 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
Za podpredsedu VV bol navrhnutý Matej Kukučka  
Výsledky hlasovania: 
Za:  21 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
Za hospodára VV bola navrhnutá Michaela Žilková 
Výsledky hlasovania: 
Za:  21 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 
 
Ad. 3 Predsedníčka krátko informovala o stave finančných prostriedkov RZ. K 31.8.2017 RZ malo k dispozícii 

celkom 18.511,10 EUR. V priebehu letných prázdnin prijalo RZ  8.831,92 EUR 2% podiel na dani z príjmov za 

rok 2017. V júly 6.656,71 EUR 2% podiel na dani za rok 2016 a 6002,29 EUR 2% podiel na dani z príjmov za 

rok 2017  bolo použitých na nákup nových PC  do učebne informatiky. Ďalšie finančné prostriedky budú 

použité na nákup učebníc cudzích jazykov a podľa ďalších požiadaviek a potrieb školy. 



Ad. 4 P. Riaditeľka nás informovala, ako začal školský rok 2017/2018. V tomto školskom roku chcú 

pokračovať v celoročnom hodnotení žiakov a tried. Minulý rok bol skúšobný, v ktorom si upresňovali spôsob 

hodnotenia. Žiaci a triedy môžu získať body najmä za mimoškolské aktivity, účasť na súťažiach. 

Škola by mala mať konečne vysporiadané pozemky na ktorých stojí, takže sa bude môcť zúčastniť aj finančne 

zaujímavých projektov. Napr. Projekt na opravu vstupu do budovy, vybudovanie novej technickej učebne 

a iných odborných učební. 

Ad.5  P. Žilková informovala, že miestna komunita by mala záujem o vybudovanie skateparku v areály školy. 

Vedenie školy, s tým veľmi nesúhlasí, pretože to môže opäť do areálu školy pritiahnuť aj problémovú mládež.   

Rodičia sa pýtali, či by sa mohla ako krúžok vyučovať na škole aj Ruština. Škola by pedagógov mala, ale je 

veľmi nízky záujem zo strany detí a rodičov. 

O 19:30 bola Rada rodičov ukončená, nakoľko bol program vyčerpaný. 

 

Zapísala: Ing. Radoslava Andruchová 


	Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička

