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      Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 
 
 

Dňa: 17.1.2023 o 17:00 hod. 

 

Miesto: konferenčná miestnosť ZŠ Hubeného 

Za účasti riaditeľky ZŠ p. T. Kizivatovej, PaeDr. Jany Dudášovej (zástupkyne pre 1. stupeň), Mgr. 

Petronely Muchovej (zástupkyne pre 2. stupeň) a Dany Osuskej (vedúca ŠKD). 

 

Prítomní: pozri priložená prezenčná listina (26 zástupcov zastupujúcich 32 tried, celkový počet tried 

je 32 čo je 81 % účasť). 

 

Program:   

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie 

2. Otázky a pripomienky od rodičov  

3. Informácie o stave účtov 

4. Záver 

Program zasadania RRZ bol jednomyseľne prítomnými schválený. Predseda RZZ Mário Tokei, 

privítal vedenie školy. 

 

1. Informácie vedenia školy o aktuálnej situácii a plánované akcie 

 

• V priebehu januára pokračujú na škole preventívne programy. Tieto programy sú vypracované 

v spolupráci so školskými psychológmi, políciou a renomovanými neziskovými organizáciami. 

Sú zamerané na témy, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti (napr. bezpečný internet, 

prevencia pred užívaním návykových látok...). Preventívnych programov sa zúčastnia žiaci 2. 

stupňa. 

• V škole prebiehajú školské a okresné kolá súťaží a olympiád. Harmonogram školských kôl si 

rodiča môžu nájsť na Edupage. 

• Rodičia žiakov 8. a 9. ročníkov dostanú v najbližších dňoch informácie ohľadom prihlášok na 

strednú školu. Prihlášky má na starosti pani Trebulová. 

 

Plánované akcie a dôležité termíny: 

Najbližšie obdobie: 

• 24.1. 2023 – rokovanie pedagogickej rady 

• 25.1.2023 – triedne aktívy ZRŠ 

• 31.1.2023 – odovzdávanie vysvedčení na posledných vyučovacích hodinách. Žiaci dostanú výpis 

z vysvedčenia v tlačenej forme. Rodičia uvidia polročné hodnotenia aj v Edupage. 

• 25.1.2023 a 26.1.2023 – riaditeľské previerky v 9. ročníku 

• 20. – 24.2. jarné prázdniny 

• 16.3.2023 – Komparo – testovanie 5. ročníkov 

• 22.3.2023 – celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – T9 

• 28.3.2023 – školská akcia pri príležitosti Dňa učiteľov – Na Hubenke učia rodičia. Prosíme 

zástupcov tried o agitáciu medzi rodičmi v triede. Škola tiež rodičov pozýva a uvíta ich 

prítomnosť v tento deň aj v ŠKD a na dozore v školskej jedálni. 

• 6. – 9. marec 2023 – návšteva 30 žiakov a 3 pedagógov partnerskej školy z Brna 

• 4.4.2023 – náhradný termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov – T9 

• 13.4.2023 – Deň otvorených dverí 

• 28.4 – 29.4.2023 – zápis detí do 1. ročníka. Škola plánuje otvoriť 3 prvácke triedy a bude 

prijímať žiakov iba zo spádovej oblasti na základe dohody medzi ZŠ v MČ Rača.  
 

Ďalšie plánované riaditeľské voľná v tomto školskom roku: 

• 1.6. – 2.6. 2023: metodické dni učiteľov 
 

Zoznam plánovaných akcií a podujatí podľa jednotlivých mesiacov je zverejnený na stránke školy – 

sekcia = NOVINKY. 
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2. Otázky a pripomienky od rodičov 

 

• P. Bajanová (4.D) sa informovala ohľadom školy v prírode Žiakov 4.D triedy. Škola zabezpečí 

ŠvP pre všetky triedy 4. ročníka. Žiaci celého ročníka majú nárok na štátnu dotáciu vo výške 

100,- eur na žiaka. Ostatné ŠvP sú dobrovoľnou aktivitou triednych učiteľov. Môžu sa 

uskutočniť za splnenia pravidla 80% účasti žiakov. Termíny konaní ŠvP sú: 30.4. – 18.6. 2023 

• Lyžiarsky výcvik sa tento školský rok uskutoční pre žiakov 8. ročníka posledný februárový 

týždeň (26.2.2023 – 3.3.2023). Rodičia budú o danej akcii informovaní n a TA ZRŠ. Daný 

ročník má nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu v sume 150,- eur na žiaka. 

• P. Litváková (4.A) sa informovala ohľadom jednotlivých krokov a možností konania v prípade, 

že do školy príde choré dieťa. Vedenie školy sa vyjadrilo nasledovne: Ranný filter detí sa 

uskutočňuje iba v obdobiach, kedy je nariadený štátom. Inak naň škola nemá kompetencie ani 

personál. Ak učiteľ počas vyučovania zistí, že má dieťa vysokú teplotu, horúčku, či iné 

závažnejšie prejavy ochorení, môže dieťa izolovať a skontaktovať sa zo zákonným zástupcom. 

Ostatní žiaci tiež môžu osloviť triedneho učiteľa, prípadne iného vyučujúceho a na takéhoto 

žiaka upozorniť.  

Momentálne, podľa platnej legislatívy (dokument Zelená otvoreným školám – 16.8.2022), 

môžu rodičia ospravedlniť žiaka maximálne na 5 za sebou idúcich pracovných dní. Je preto iba 

na zodpovednosti rodiča, aby neposielali do školy choré dieťa (vysoká teplota, kašeľ, iné 

prejavy ochorenia). Ohrozuje tým ostatných spolužiakov a vyučujúcich. Prosíme zdôrazniť túto 

skutočnosť zákonným zástupcom na triednych aktívoch. 

Triedni učitelia tiež otvoria tému ochrany zdravia aj so žiakmi a budú inštruovať deti, ako 

postupovať.  

• Vedenie školy vyzdvihlo aktívnu činnosť školskej zdravotníčky. Zdravotníčku vyhľadávajú aj 

sami žiaci. V prípade vzniknutého problému, zdravotníčka dieťa izoluje a ihneď kontaktuje a 

informuje rodičov. 

• Pán Straka  (6.B) sa informoval ohľadom predmetu Telesná výchova. Podľa neho absentuje 

gymnastická časť vo výuke tohto predmetu. Telesná výchova na škole má svoje učebné 

osnovy. Je možné, že v danom ročníku gymnastická časť nie je v osnovách. Vedenie školy pri 

takomto type otázok odkazuje rodičov priamo na vyučujúcich daného predmetu, s ktorými 

môžu problémy, otázky či nezrovnalosti konzultovať.   

• Pani Sliviaková (1.D) a pán Hudec (2.A) sa informovali ohľadom fungovania ŠKD. Považujú 

za nevhodné pozeranie televíznych programov v herni. Bola preto vytvorená pracovná skupina 

na čele s p. Hudecom a účastníkmi p. Sliviakovou a p. Sedlačkom. Pracovná skupina sa 

zameria na výber a zabezpečenie vhodných programov (TV seriál, filmov) v herni. Situáciu 

budeme sledovať a vyhodnocovať na nasledujúcich stretnutiach.  

• Pani Osuská (vedúca ŠKD) vysvetlila rodičom fungovanie ŠKD, systém vypracovania 

domácich úloh. Rodičia si môžu individuálne nastaviť pravidlá so svojimi vychovávateľmi. 

Opätovne tiež pozvala rodičov, aby sa počas Dňa učiteľov prišli pozrieť aj na fungovanie ŠKD 

a vyskúšali si aj výchovnú činnosť.  

 

 

3. Stav účtov 

 

Stav účtov ZRŠ k 17.1.2023 sú nasledovné: 

• Účet ZRŠ: 19 626 Eur. 

• Účet Fondu opráv: 10 379 Eur. 

 

Príspevky na školský rok 2022/2023: 

• 15,- príspevok na žiaka do fondu ZRŠ za 1. polrok – termín vyzbierania 20.10. 2022 

• 10,- fond opráv príspevok na žiaka – termín vyzbierania 10.1. 2023 

• 15,- príspevok na žiaka do fondu ZRŠ za 2. polrok – termín vyzbierania 22.2. 2023 

 

Pripomíname zástupcom tried, aby vyzbierali a poslali financie do fondu opráv. Ďakujeme. 

Pripomíname zasielať aj zoznamy prispievateľov. 



3/3 

 

V priebehu januára zverejníme informácie a tlačivá ohľadom darovania 2 % dane. Prosíme 

zástupcov rodičov o následné preposlanie informácií do tried. Informácie budú aj na stránke školy 

spolu s príslušnými tlačivami. Ďakujeme. 

 

 

 

Najbližšie stretnutie zástupcov ZRŠ : 

• 25.4.2023 

 

 

 

V Bratislave dňa: 17.1.2023 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová   Overovatelia: Zuzana Hamarová, Mário Tokei 

 

  


