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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 
 

 

Dňa: 20.9.2022 o 17:30 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 (24 zástupcov zastupujúcich 32 tried, celkový počet tried 

je 32 čo je 75 % účasť). 

 

Program:   

 

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie 

2. Privítanie zástupcov prvých ročníkov 

3. Informácie o stave účtov 

4. Otázky a pripomienky od rodičov 

5. Záver 

 

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

privítal vedenie školy a nových zástupcov tried. 

 

Privítanie zástupcov prvých ročníkov 

 

Vzhľadom na nízky počet zástupcov prvého ročníka (prítomná iba pani Sliváková – 1.D), bolo 

rozhodnuté uskutočniť dodatočné stretnutie so zástupcami ZRŠ, ktorí budú zvolení v triednych 

aktívoch. Novozvolení zástupcovia budú podrobne informovaní o fungovaní nášho združenia a 

dostanú manuál s potrebnými informáciami. 

 

 

1. Informácie vedenia školy o aktuálnej situácii a plánované akcie 

 

Novinky v škole: 

Vedenie školy (pani riaditeľka, pani zástupkyne a vedúca ŠKD) predstavili novinky v tomto školskom 

roku 2022/2023: 

 

• Nová vizuálna identita školy. Nové logo školy. Nová stránka školy. 

 

• Obnova vnútorných priestorov školy. Počas školských prázdnin sa vynovili podlahy v budove 

školy, vymaľovaný vestibul školy a triedy na prvom poschodí. Na prvé poschodie tiež boli 

nainštalované nové klimatizácie. Do spoločných priestorov boli umiestnené prvky súvisiace 

s novou identitou školy. Tieto opravy sa uskutočnili aj z fondu opráv, na ktorý prispievajú 

rodičia. 

 

• Projekt bicyklového stojiska, ktorý škola podala (riešili sme ho v predchádzajúcom školskom 

roku) nebol zo strany ministerstva dopravy schválený. Vedenie školy preto hľadá iné cesty na 

jeho uskutočnenie. Zatiaľ má prisľúbené zahrnutie tohto projektu do rozpočtu mestskej časti. 

 

• Zmena v rozvrhu. 

V súlade s vyhláškou ministerstva školstva bolo zmenené označovanie hodín. Vyučovanie sa 

totiž nemôže začínať nultou hodinou, ale vždy prvou. Preto v rozvrhu nastal posun v označení 

poradia hodín. Taktiež bolo zmenený čas zvonení na hodiny a časy niektorých prestávok. 

Vyučovanie pre väčšinu tried teda začína o 7:50. Škola je pre žiakov otvorená od 7:30 hod. 

V rozvrhu je zahrnutá aj hodina „ranný kruh“, nakoľko sa minulý školský rok potvrdila jej 

dôležitosť pre žiakov. Podrobné inštrukcie o zvonení sú uvedené na stránke školy. 
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V popoludňajších hodinách je pre žiakov druhého stupňa otvorená školská klubovňa, kde majú 

dozor školskí asistenti a členovia podporného tímu školy (sociálna pedagogička, špeciálny 

pedagogička, školskí psychológovia).  

 

• Vedenie školy informovalo o zmenách v pedagogickom zbore. Ku koncu minulého školského 

roka odišli 4 učitelia. Tí boli nahradení novými posilami. Situácia v školstve je po pandémii 

veľmi komplikovaná, ba až kritická. Ak by rodičia vedeli o učiteľoch, ktorí by mali záujem 

pracovať v škole, najmä na 2. stupni (predmety matematika, fyzika, informatika, technika + 

vychovávatelia), nech sa obrátia na vedenie školy. Ďakujeme.  

 

• Vedenie školy informovalo o vysokej chorobnosti učiteľov na 1. stupni a  vychovávateľov 

v ŠKD. Do školy chodia žiaci často s viditeľných príznakmi ochorenia horných dýchacích ciest 

bez ich prekrytia a následne nakazia spolužiakov a učiteľov. Vedenie školy preto prosí rodičov, 

aby žiakov, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia nechali aspoň 2-3 dni v domácom 

liečení, aby sa v tej najinfekčnejšej časti choroby nevyskytovali v kolektíve. Rodič by takto mal 

postupovať aj podľa usmernení ministerstva k fungovaniu školských zariadení v tomto 

školskom roku (dokument: Zelená otvoreným školám). Ak bude totiž naďalej stúpať počet 

chorých zamestnancov, bude musieť vedenie školy vyhlásiť pandemické prázdniny a zostane 

doma celý prvý stupeň.  

Zákonný zástupca môže naďalej dieťaťu ospravedlniť kvôli zdravotným problémom 5 dní 

absencie.  

 

• Škola v septembri neotvorila ŠKD pre žiakov 4. ročníka z dôvodu nedostatku pracovníkov na 

pozíciu vychovávateľov. Túto situáciu intenzívne riešila. Rodičia 4. ročníkov boli o neotvorení 

informovaní a vieme, že boli nepríjemne zaskočení. Zástupcovia tried, ZRŠ a vedenie školy 

zvolalo kvôli tejto situácii aj mimoriadne stretnutie. Nepriaznivý stav sa napokon, vďaka úsiliu 

vedenia školy a ŠKD, podarilo vyriešiť. S najväčšou pravdepodobnosťou sa 1.10. 2022 otvoria 

2 oddelenia ŠKD pre žiakov 4. ročníka. Inštrukcie o prihláškach a o fungovaní oddelení dostali 

rodičia 4. ročníkov. 

 

• V tomto školskom roku začala škola spolupracovať s jazykovou školou International House 

Bratislava. Jazyková škola otvorí kurzy pre žiakov školy priamo v jej priestoroch. Rodičia boli 

o podrobnostiach informovaní a mohli zapísať svoje dieťa na jazykový kurz. Táto jazyková 

škola ponúka pre žiakov aj možnosť uskutočnenia štátnych skúšok na viacerých úrovniach, čo 

budú môcť v budúcnosti absolvovať aj naši žiaci.   

 

• V súlade s častou otázkou zo strany rodičov pani riaditeľka vysvetlila, že výučba cudzieho 

(anglického) jazyka na našej škole prebieha od 3. ročníka, nakoľko filozofia školy posilňuje 

rozsah výučby materinského jazyka v 1. a 2. ročníku. Žiaci tak majú možnosť zdokonaliť svoje 

znalosti slovenského jazyka, ale aj čitateľskú gramotnosť a prácu s textom, čo podporuje rozvoj 

kritického myslenia žiakov. Až následne, v 3. ročníku, sa potom pristupuje na výučbu cudzieho 

jazyka. Vedenie školy rodičov ubezpečilo, že na konci 9. ročníka majú žiaci zvládnuté 

kompletné osnovy pre výučbu cudzieho jazyka na ZŠ a sú na rovnakej úrovni ako ostatné 

školy, kde sa cudzí jazyk vyučuje už od 1. ročníka.  

 

• V spolupráci s uvedenou jazykovou školou, pripravilo vedenie školy tento školský rok aj 

posilnenie výučby anglického jazyka na druhom stupni (6. – 9. ročník) prostredníctvom native 

speakra v rozsahu 1 hodiny týždenne.  

 

• Aj v tomto školskom roku pokračuje výučba predmetu Rozvoj stratégie a logického myslenia. 

Týka sa žiakov 1., 2., 5. a 8. ročníka. 

 

• V zimnom období plánuje škola uskutočniť lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. – 9. ročníkov. 

Rodičia daných ročníkov budú v dohľadnom čase o podrobnostiach informovaní. 
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Plánované akcie a dôležité termíny: 

 

Najbližšie obdobie: 

• Riaditeľské voľno: 26. a 27. 10. 2022  

• Jesenné prázdniny: 28. – 31. 10. 2022 

• Triedne aktívy ZRŠ: – 27.9. 2022 

• Zasadnutie výboru ZRŠ: 22.11. 2022 (o 17:00 hod.) 

 

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. 

 

 

Fungovanie ŠKD v tomto školskom roku: 

 

• Pani Osuská, vedúca ŠKD, znovu vysvetlila rodičom nedorozumenia, ktoré sa vyskytujú pri 

vyzdvihovaní detí zo školského klubu. Žiada rodičov o trpezlivosť pri čakaní. Po skončení 

vyučovania vychovávateľka preberá deti a zároveň prítomných žiakov nahodí do tabletu. Tento 

proces nejaký čas trvá a čakajúci rodičia strácajú trpezlivosť. Ak dieťa do určitého času 

nepríde, je možné zazvoniť na recepciu a dať si ho zavolať týmto spôsobom. 

V prípade, že rodič potrebuje dieťa vyzdvihnúť v skoršom čase a nemôže na neho čakať, je 

potrebné o tom informovať vychovávateľa vopred (e-mailom, odkazom, ktorý pošle 

vychovávateľovi po žiakovi)! Vychovávateľ v takomto prípade zabezpečí, aby dieťa čakalo 

v dohodnutom čase rodiča na recepcii. 

 

• Pani Osuská upozornila na pretrvávajúce nevhodné, až agresívne správanie sa rodičov pri 

vyzdvihovaní dieťaťa z ŠKD. Rodičia strácajú trpezlivosť a atakujú recepčnú, upratovačky, 

školníka a ostatných zamestnancov školy v snahe vyzdvihnúť si dieťa čo najskôr. Prosíme 

zástupcov tried, aby spolu s vychovávateľkami ŠKD túto situáciu prediskutovali na triednych 

aktívoch. 

 

• Vedenie školy prosí rodičov, aby zbytočne nevstupovali do budovy školy z dôvodu 

ZAISTENIA BEZPEČNOSTI DETÍ. Niektorí rodičia využijú, že žiak vychádza cez hlavný 

vchod a cez ním otvorené dvere vojdú do budovy školy. 

 

• Pani Osuská zároveň prosí rodičov o úhradu poplatku ŠKD na nasledujúci mesiac do 25. 

dňa predchádzajúceho mesiaca! Aktuálny poplatok je v sume 29 eur. 

 

• Poplatok za december, resp. nedoplatky za september až december, je tiež potrebné zaplatiť 

najneskôr do 10. decembra 2022! 

 

• V termínoch 7. - 17.10. 2022 sa uskutoční korčuliarsky výcvik pre žiakov 2. ročníka. Cena za 

kurz je 56 eur. Rodičia budú o podrobnostiach informovaní. 

 

• ŠKD pripravuje pre jednotlivé ročníky v školskom roku 2022/2023 aj plavecký kurz (pre 4. 

ročník) a kurz skákania na trampolíne (pre 3. ročník). Podrobnosti o kurzoch dostanú rodičia, 

keď to bude aktuálne. 

Uvedených kurzov, ktoré organizuje ŠKD, sa môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí ŠKD nenavštevujú.  

 

• Pani Tropová (3.A) sa informovala ohľadom učebných osnov a pláne aktivít detí v ŠKD. Pani 

Osuská vysvetlila, že prvoradou úlohou ŠKD je, aby si deti oddýchli, hrali sa, tvorili a trávili 

spolu aj neorganizovane voľný čas. Deti počas ŠKD trávia čas vonku na čerstvom vzduchu, 

tvoria, pripravujú aktuálne výzdoby či pozornosti pre budúcich prváčikov, pohľadnice 

k Vianociam, k Veľkej noci a pod. pre bývalých kolegov, darčeky, do predajných trhov a pod. 

Cieľom ŠKD je, aby si po vyučovaní žiaci oddýchli a tomu je prispôsobený aj jej program.  
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2. Stav účtov 

 

Stav účtov ZRŠ k 20.9.2022 sú nasledovné: 

• Účet ZRŠ: 21 929 eur. 

• Účet Fondu opráv: 6 349 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 

 

 

3. Rôzne 

 

• Pani Cagáňová (2.D) formou e-mailu poslala viacero podrobných otázok ohľadom 

novovytvorenej funkcie zdravotníckeho pracovníka v škole. Vedenie školy o tejto novej pozícii 

plánovalo informovať na dnešnom stretnutí.  

Nakoľko táto pracovná pozícia v škole bola zo strany ministerstva školstva vytvorená 

a verejnosti predstavená iba počas letných mesiacov.  

Škola v letných mesiacoch reagovala na výzvu Ministerstva školstva ohľadom zabezpečenia 

zdravotníckeho pracovníka. V tejto výzve uspela a momentálne pracuje na zabezpečení 

a vytvorení danej pracovnej pozície. Pracovná ponuka je zverejnená, ale nízke finančné 

ohodnotenie zatiaľ potenciálnych záujemcov odrádza. Úlohy zdravotného pracovníka v škole 

sa postupne budú špecifikovať. Zatiaľ medzi ne pravdepodobne bude patriť edukácia žiakov 

v oblasti zdravého životného štýlu a prevencii ochorení, poskytovanie prvej pomoci v prípade 

potreby, zabezpečovanie starostlivosti o žiakov, ktorým sa počas vyučovania zhorší zdravotný 

stav a komunikácia s ich zákonnými zástupcami a pod. Vedenie školy očakáva ešte bližšiu 

špecifikáciu a usmernenia pre činnosť takéto pracovníka a následne odovzdá aj bližšie 

informácie rodičom žiakov.  

Okrem tohto zdravotníka má už dlhodobo škola 6 vyškolených zdravotníkov, ktorí absolvovali 

kurz prostredníctvom organizácie Červený kríž. 

 

• Pán Poživenec (vedúci jedálne) sa obrátil na ZRŠ so žiadosťou o pomoc pri financovaní 

chladničky pre jedlo detí s potravinovou intoleranciou. Tieto deti si nosia svoje jedlo do školy, 

kde si ho v jedálni uskladňujú a následne ohrievajú a konzumujú. Náklady na novú chladničku 

potrebnej veľkosti by mali byť približne vo výške 350 eur. Zástupcovia ZRŠ jednohlasne 

schválili zafinancovanie výmeny starej chladničky za novú. 

Podmienky na uskladňovanie jedla v tejto chladničke si zákonný zástupca dohodne s vedúcim 

jedálne. 

 

• Pán Poživenec žiada rodičov na kontrolu platieb za obedy, najmä variabilných symbolov. 

Nesprávne udaný VS dieťaťa robí zbytočný a zdĺhavý problém pri identifikácii platby. 

Ďakujeme. 

 

• V tomto školskom roku je pre každú triedu zriadený tzv. „všeobecný e-mail triedy“. Ide 

o jednu e-mailovú adresu, ktorá bude prepojená s adresami všetkých rodičov v danej triede. 

Evidenciu e-mailových adries by mal zabezpečiť triedny učiteľ. Tento e-mail by mal 

zástupcom rodičov a triednemu učiteľovi uľahčiť komunikáciu medzi rodičmi danej triedy a 

opačne. Prosíme zástupcov rodičov, aby túto skutočnosť prešli na triednom aktíve. 

 

• Zároveň prosíme zástupcov rodičov o opätovnú aktívnu pomoc triednemu učiteľovi. Ide najmä 

o predchádzanie mailových, telefonických a iných atakov na učiteľa a vychovávateľa zo strany 

rodičov. V prípade vzniknutia takýchto situácií, odporúčame zástupcom obrátiť sa na členov 

Rady ZRŠ, ktoré už na základe predchádzajúcich skúseností môže zástupcovi pri riešení 

pomôcť.  
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Najbližšie TAZRŠ: 

• budú v týždni od 27.9.2022 

• nasledujúce v týždni od 29.11.2022 

 

 

  

V Bratislave dňa: 20.9.2022 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová   Overovatelia: Mário Tokei, Zuzana Hamarová 


