
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY RODIČOV PRI ZŠ SV. DOMINIKA SAVIA VO 

ZVOLENE 

 

Termín: 24. 10. 2019 

Miesto: VI. A 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (7 členov z 12) 

Program: 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa 

2. Zhrnutie uznesenia z plenárnej schôdze 19. 9. 2019 

3. Informácia o stave na účte ZRŠ  

4. Schválenie každoročných príspevkov z účtu ZRŠ 

5. Schválenie príspevkov na základe požiadaviek učiteľov 

6. Naplánovanie celodennej štafetovej adorácie za rodiny   

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

1. Predsedníčka Rady rodičov, Mgr. Veronika Plichtová, otvorila zasadnutie a privítala 

prítomných. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Martina Sladkovská.  

 

2. Z uznesenia plenárnej schôdze boli všetky body splnené. Presun kompetencií z bývalého 

predsedu na novú predsedníčku stále prebieha.  

 

3. Na účte ZRŠ je k dnešnému dňu 6287,96 eur. Týmito finančnými prostriedkami môžeme 

aktuálne disponovať.  

 

4. Rada rodičov každoročne prispieva istou sumou na nasledujúce akcie plánované školou. 

Na tomto stretnutí sme spoločne schválili sumu, ktorou ZRŠ na ne môže prispieť. 

 

• Noc v škole – 150 eur (schválené už internetovým hlasovaním) 

• Mikuláš – 3 eurá na dieťa s podmienkou, že budú dodržané individuálne potreby 

žiakov (rôzne druhy intolerancií – bezlepková atď.) na základe podnetov od 

triednych učiteľov a že sa bude v balíčku nachádzať aj čosi „bezsladkosťové“  

• Vianočný program žiakov I. stupňa – 100 eur na prenájom sály 

• Lyžiarsky výcvik – 10 eur na dieťa na pokrytie cestovného alebo nákup 

drobných cien 

• Škola v prírode – 10 eur na dieťa na pokrytie cestovného alebo nákup drobných 

cien 

• Venček – 10 eur na dieťa ako príspevok na slávnostný venčekový večer 

 

5. Učitelia požiadali pred stretnutím Rady rodičov o nasledujúci príspevok: 

• príspevok na sväté omše pre rodičov, ktoré sa konajú každý prvý pondelok 

v kaplnke školy – 90 eur na celý školský rok na cestovné pre kňazov alebo na 

výzdobu kaplnky, hostie... 



Ostatné žiadosti dostala Rada rodičov až priamo na stretnutí, takže sme si ich nestihli pozrieť, 

pripraviť a prekonzultovať. Pani Plichtová sľúbila, že ich prepíše do elektronickej podoby 

a rozpošle všetkým členom Rady rodičov. Následne spíše ich pripomienky a podnety a na 

stretnutí v januári/februári vybrané požiadavky odhlasujeme, v prípade potreby skôr. 

6. Po plenárnej schôdzi v septembri p. Plichtová prihlásila školu na štafetovú adoráciu 

rodín za rodiny, ktorú každoročne organizuje Rodinkovo. V spolupráci s pánom 

riaditeľom a učiteľmi sme vybrali termín adorácie: štvrtok 21. 11. 2019 od 8,00 do 20,00 

v školskej kaplnke. Do 14,00 by adorácia prebiehala v réžii školy. Rodičia, ktorí sú doma, 

môžu prísť aj dopoludnia. Od 14,00 by sme si adorovanie mali rozdeliť ako rodičia po 

hodine alebo polhodine. Okolo 16,00 by sme urobili na polhodinku pásmo chvál striedané 

slovom. P. Krajčiová navrhla, aby si každú hodinu zobrali dve triedy. Rozdelenie teda 

bude nasledovné: 

 

čas zodpovedné triedy 

14,00 – 15,00 I. A + II. A 

15,00 – 16,00 II. B + III. A 

16,00 – 17,00 III. B + IV. A 

17,00 – 18,00 V. A + VI. A 

18,00 – 19,00 VI. B + VII. A 

19,00 – 20,00 VIII. A + IX. A 

 

Zástupcovia tried v Rade rodičov dohliadnu na to, aby v určenú hodinu bol pred 

Eucharistiou aspoň jeden rodič z triedy. Adorácia nie je povinná, je dobrovoľná. Môžeme 

sa zastaviť v kaplnke počas celého dňa, kedy kto chce a kedy sa komu dá. Vyloženie 

a odloženie sviatosti zabezpečí pán riaditeľ. 

  

7. V diskusii sa riešili nasledujúce témy: 

a) Pani Plichtová upozornila na náročný prechod tretiakov do štvrtého ročníka. 

V podstate sa z nich o rok skôr stávajú žiaci II. stupňa. Požiadala pána riaditeľa, aby 

poprosil učiteľov, aby im skontrolovali, či si poznačili domáce úlohy, keďže deti ich 

veľakrát zabudnú a potom sa im v žiackych knižkách kopia poznámky. 

b)  Predsedníčka RR sa opýtala, ako má postupovať rodič, keď má podozrenie, že 

dieťaťu niekto niečo ukradol, prípadne sa vec v škole stratila. Odpovedal, že každý 

prípad je individuálny. Čo sa týka poistenia v takýchto prípadoch viac informácii má 

pani ekonómka. Pani Plichtová ešte požiadala riaditeľa školy, aby v budúcom školskom 

roku učitelia do školského poriadku zadefinovali, ktoré cennosti nepatria do školy 

a nespadajú tým pádom pod akékoľvek poistenie (mobil, zlaté šperky...). 

c) Na základe podnetu rodičov z II. A p. Plichtová navrhla, že rodičia môžu usporiadať 

školský ples. Ostatní členovia RR zistia záujem vo svojich triedach a podľa toho sa ples 

naplánuje alebo nie. Vstupné by bolo štandardné, ako býva pri plesoch, 20 – 30 eur na 

osobu. Výťažok z tomboly alebo zo vstupného by mohol ísť ako dar škole. 

d) P. Franková upozornila na opätovné nezapisovanie známok do internetovej žiackej 

knižky. Opýtala sa, či sú učitelia povinní tieto známky zapisovať. Neexistuje 

prostriedok, na základe ktorého by sme ich ako rodičia k tomu mohli donútiť. Pán Holos 

upozornil na fakt, že v tomto prípade učitelia robia duplicitnú prácu a v súkromných 



firmách by to zamestnanec určite nerobil. Učiteľky prítomné v RR skonštatovali, že 

v školstve sa robí aj viac nezmyselných úkonov, ktoré sú pre súkromnú sféru 

nepochopiteľné. Pani Plichtová upozornila na skutočnosť, že internetová žiacka knižka 

vznikla na žiadosť rodičov, aby vedeli skontrolovať svoje pubertálne deti, ktoré známky 

dosť často zatajujú. Členovia RR  uzavreli diskusiu o IŽK tým, že postupnou 

elektronizáciou školy, na ktorú nemalými finančnými prostriedkami prispievajú aj 

rodičia, škola prejde celkovo na systém Edupage. V tomto prípade už ich práca nebude 

duplicitná. Známku zapíšu raz a bude ju vidieť rodič, učiteľ i žiak. 

e) Pani Plichtová upozornila na problém spojenia sa s učiteľmi. Majú síce na stránke 

školy zverejnené konzultačné hodiny, ale sú v časoch, kedy by si pracujúci človek 

musel zobrať dovolenku, aby sa s nimi stretol. Mnohokrát sa problémy s dieťaťom dajú 

vyriešiť aj krátkou mailovou komunikáciou. Nemusia to byť ich osobné maily. Môžu 

byť nanovo vytvorené len pre pracovnú komunikáciu. Pán riaditeľ prisľúbil, že požiada 

p. Janečkovú, aby učiteľom takéto mailové kontá vytvorila.  

f) Predsedníčka RR navrhla, aby sa v budúcnosti ku vchodu školy zaviedla externá 

kamera kvôli vyzdvihovaniu detí z družiny. Existuje možnosť u jedného z mobilných 

operátorov, ktorý to ponúka na paušál. Detaily zistí do najbližšieho stretnutia. Pri otázke 

vyzdvihovania detí z družiny pán Holos reagoval, že rodičia často vyzdvihujú deti 

neskoro. V objektívnom prípade nemajú ako učiteľky informovať, že budú meškať. Je 

dosť možné, že by sa kamerový systém napojený na telefón mohol využiť aj na toto. 

Zároveň poďakoval za to, že deti môžu ostať v družine počas rodičovských združení 

a navrhol riaditeľovi školy, aby dostali za to aspoň náhradné voľno.  

g) Pani Hroncová upozornila na chýbajúce duchovné aktivity na druhom stupni (chýba 

svätá omša každý týždeň). Pán riaditeľ vysvetlil, že každá trieda II. stupňa má svätú 

omšu aspoň raz do mesiaca. Častejšie sa nedá kvôli nedostatku kňazov. Prisľúbil 

zopakovanie duchovnej obnovy v Španej doline. Pani Hroncová navrhla, že skúsi 

osloviť manželov Marretovcov, ktorí vedú duchovné obnovy pre deti od 12 rokov. 

 

8. Uznesenie 

Rada rodičov berie na vedomie:  

− informáciu o stave financií na účte združenia, 

− priebeh adorácie Rodín za rodiny, ktorá prebehne v škole 21. 11. 2019, 

− požiadavky učiteľov na príspevok zo ZRŠ. 

Rada rodičov ukladá riaditeľovi školy: 

− zverejňovať zápisnice z Rady rodičov na stránke školy, 

− informovať učiteľov o priebehu zasadnutí Rady rodičov,  

− zahrnúť do školského poriadku pre rok 2020/2021 definíciu vecí, ktoré nepatria do 

školy (cenností) a nespadajú pod poistenie v prípade krádeže, 

− požiadať učiteľov, aby pracovali s mailovým účtom na komunikáciu s rodičmi 

a s Radou školy. 

Rada rodičov ukladá predsedníčke: 

− zverejniť informácie o štafetovej adorácii Rodín za rodiny na stránke školy, vo 

facebookovej skupine a na nástenke pri vchode do školy, 

− zistiť podrobnosti o externej kamere ku vchodu školy, 



− v spolupráci s ostatnými členmi RR zistiť medzi rodičmi záujem o školský ples.   

Rada rodičov schvaľuje: 

− tradičné finančné príspevky na školský rok 2019/2020: 

•  Noc v škole – 150 eur (schválené už internetovým hlasovaním), 

• Mikuláš – 3 eurá na dieťa s podmienkou, že budú dodržané individuálne potreby 

žiakov (rôzne druhy intolerancií – bezlepková atď.) na základe podnetov od 

triednych učiteľov a že sa bude v balíčku nachádzať aj čosi „bezsladkosťové“,  

• Vianočný program žiakov I. stupňa – 100 eur na prenájom sály, 

• Lyžiarsky výcvik – 10 eur na dieťa na pokrytie cestovného alebo nákup drobných 

cien, 

• Škola v prírode – 10 eur na dieťa na pokrytie cestovného alebo nákup drobných 

cien, 

• Venček – 10 eur na dieťa ako príspevok na slávnostný venčekový večer. 

 

− príspevok na sväté omše pre rodičov, ktoré sa konajú každý prvý pondelok v kaplnke 

školy – 90 eur na celý školský rok na cestovné pre kňazov alebo na výzdobu kaplnky, 

hostie... 

 

Všetky požiadavky boli schválené nasledovne: za – 7, zdržalo sa – 0, proti – 0. 

9. Na záver  predsedníčka  Radu rodičov ukončila a poďakovala prítomným za účasť. 

 

Vo Zvolene, dňa 24. októbra 2019 

Zapísala: Mgr. Martina Sladkovská 

Spracovala: Mgr. Veronika Plichtová 

Overili: ostatní členovia Rady rodičov   

 

 

 


