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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 

 

Dňa: 15.4.2021 o 17,30 hod. 

 

Miesto: videokonferencia MS Teams 

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

Petronely Muchovej (zástupkyne pre 2. stupeň)  

 

Prítomní: viď priložená prezenčná listina (21 zástupcov zastupujúcich 30 tried, celkový počet 

tried je  30 čo je 70 % účasť) 

 

Program:   

1. Informovanie vedenia školy a plánované akcie 

2. Informácie o stave účtov 

3. Otázky a pripomienky od rodičov 

4. Záver 

Program zasadnutia RRZ bol jednomyseľne prítomnými schválený. Predseda RZZ pán Mário Tokei 

privítal vedenie školy a zástupcov jednotlivých tried.  

 

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie 

Škola aktuálne pripravuje postupný návrat detí na prezenčnú formu vyučovania. Návrat bude prebiehať 

v nasledovných fázach: 

• 19.4.2021 – návrat detí 8. a 9. ročníka. Podmienkou je otestovanie žiaka AG testom na 

mobilnom odberovom mieste (ZS Tbiliská, MOM Krasňany, iná MOM zvolená rodičom).  

• 26.4.2021 - návrat detí 2. stupňa. Podmienkou návratu je otestovanie žiaka pľuvacím alebo AG 

testom. 

Po návrate detí do školy bude prebiehať obdobie socializácie detí. Deti strávia minimálne 1 celý deň so 

svojím triednym učiteľom. Na túto situáciu sú pripravení aj školskí psychológovia. Deti si budú 

postupne opakovať učivo, preverovať vedomosti. Nebudú známkované. Po skončení tohto obdobia 

(cca 2 týždne) budú deti pokračovať vo vyučovacom procese aj so známkovaním. Vedenie školy 

overuje možnosti preverenia vedomostí cez KOMPARO. 

2. Testovanie žiakov a rodičov – podmienky nástupu do školy – prehľad 

Vzhľadom na vysoký počet nastúpených detí, nebude možné vykonať pľuvacie testy priamo v škole. 

Škola pripravuje proces otestovania dieťaťa pľuvacími testami doma. Dieťa vo štvrtok donesie test 

domov a v piatok ráno ho prinesie do školy už použitý. Škola zabezpečí odovzdanie testov 

príslušnému laboratóriu. Testy budú zabezpečené k nástupu detí 26.4.2021. O spôsobe prevzatia testov 

budú rodičia informovaní. Testovanie detí kloktacími testami si môžete pozrieť v inštruktážnom videu 

na linku: https://drive.google.com/file/d/16352tDMDcctf1rzlzM6m1VXp7cTDvuR0/view 

Ročník Povinnosť dieťaťa mať test Povinnosť rodiča mať AG test 

1. a 2. nie áno 

3. a 4. 

nie 
 (Iba možnosť otestovať si svoje dieťa prostredníctvom pľuvacieho testu 

zabezpečenom školou s povinnosťou vyplniť info súhlas – v prílohe)  

áno 

5. až 9. 
Áno 

 (pľuvací test s povinnosťou vyplniť info súhlas – v prílohe  alebo AG) 
áno 

 

Platnosť testu je 7 dní. Rodičia s výnimkami (zaočkovaní) túto skutočnosť zaznamenajú v čestných 

prehláseniach. 

https://drive.google.com/file/d/16352tDMDcctf1rzlzM6m1VXp7cTDvuR0/view
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Dieťa, ktoré nebude otestované, nemôže nastúpiť do školy. V tejto súvislosti si musí byť rodič 

vedomý, že jeho dieťa nenastúpilo na povinnú školskú dochádzku.  

 

Rodič môže ospravedlniť dieťa z vyučovania maximálne 5 pracovných dní. 

 

Pred nástupom žiakov 2. stupňa do školy je potrebné prostredníctvom Edu Page odoslať škole 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívnom teste na Covid-19 žiaka 2. stupňa + aspoň 1 jeho 

zákonného zástupcu. Test je označený ako 8 a). Toto vyhlásenie sa škole zasiela každých 7 dní (každý 

týždeň, odporúča sa pondelok). 

 
 

Zákonný zástupca, ktorý nedokáže poskytnúť škole Čestné vyhlásenie elektronickou formou cez Edu 

Page (škola žiada uprednostniť), môže vypísať a podpísané poslať po žiakovi každých 7 dní. Je 

prílohou zápisnice. 

 

Zákonní zástupcovia detí 1. stupňa poskytujú škole povinne iba Čestné vyhlásenie o negatívnom teste 

na Covid-19 aspoň 1 jeho zákonného zástupcu – tlačivo tak ako doteraz. 

 



3/4 

 

3. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ a MŠ 

 

V škole prebieha elektronický zápis detí do 1. ročníka. Termín ukončenia zápisu je 16.4.2021. Po 

uzavretí termínu sa prihlášky skompletizujú a rodičia budú individuálne vyzvaní na zápis detí (on-

line).Základná škola plánuje v školskom roku 2021/2022 otvoriť 4 prvácke triedy. Podmienky prijatia 

dieťaťa sú uvedené na stránke školy. 

Zápis detí do MŠ prebieha taktiež elektronicky. MŠ má povinnosť v nasledujúcom školskom roku 

prijať deti na predprimárne vzdelávanie (5-ročné). Podmienky prijatia detí sú uvedené na stránke 

škôlky. 

  

4. Diskusné okienko  

 

V spolupráci so školskými psychológmi má škola vytvorenú linku, kde sa deti môžu obrátiť 

s problémami a trápeniami. 

 

Škola sprístupnila deťom voľnočasovú aktivitu Diskusné okienko. Deti 5. až 7. ročníka sa môžu v 

rámci vybraných popoludní porozprávať on-line medzi sebou a so školskými psychológmi. 

 

5. Fungovanie ŠKD po otvorení školy 

 

Pani vychovávateľka Danka Osuská informovala rodičov o fungovaní ŠKD po otvorení školy. ŠKD 

pokračuje vo svojej činnosti ako doteraz. Vzhľadom na malý počet žiakov zo 4. ročníka, nebude sa pre 

nich vytvárať ŠKD trieda. Títo žiaci budú pridelení do iných jednotiek ŠKD. Rodičia dotknutých 

žiakov budú informovaní. 

Od 26.4.2021 bude spustené vyzdvihovanie detí cez čipy. Pani Osuská prosí rodičov, aby si vyzdvihli 

čipy čo najskôr. Pani vychovávateľka Ivetka Krmeská bude rozdávať čipy 19.4.2021 od 11:30 hod na 

recepcii školy.  

Pani Osuská zároveň upozorňuje rodičov, že čipy sú pridelené k menu rodiča, resp. osoby, ktorá ho má 

vyzdvihnúť. Škola bude vidieť na obrazovke meno preberajúceho rodinného príslušníka. 

Upozorňujeme rodičov, aby si čipy nezamieňali a aby si ich strážili. 

Škola bude vidieť na obrazovke meno preberajúceho rodinného príslušníka. Je potrebné o tomto 

systéme hovoriť aj s deťmi a vysvetliť im, že im v triede vždy povedia, kto pre nich prišiel a že 

teda nemajú odchádzať zo školy s nikým iným! Ak ich tam nebude čakať rodinný príslušník, o ktorom 

ich v triede informovali, majú sa vrátiť do triedy. 

Pripomíname navýšený poplatok za ŠKD od januára 2021 v sume 37,- EUR /mesiac. 

V priebehu leta 2021 pripraví pani Osuská vyúčtovanie výdavkov na ŠKD podľa návštevy 

jednotlivých detí ŠKD a platieb rodičov. O vyúčtovaní a o následných preplatkoch budú rodičia 

informovaní mailom. 

• Stravovanie v ŠKD 

Škola zabezpečuje stravu pre cca 600 detí. Jedáleň školy je vybavená germicídnymi žiaričmi, 

dezinfekčnými zariadeniami a čističkami vzduchu. Napriek tomu odporúča rodičom, aby zvážili riziko 

prenosu infekcie pri obede a ak sa dá zabezpečili stravovanie doma.  

  

Najbližšie TA ZRŠ 

Na 1. stupni budú prebiehať SPOLOČNÉ TA ZRŠ v týždni od 19.4.2021 on-line formou spolu po 

dohode s triednou učiteľkou.  

Na 2. stupni sa realizujú v týždni 19.4.2021 INFORMATÍVNE on-line popoludnia.  
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6. Informácie o stave účtov, 2 % z dane a Rozpočet 

 

Zostatok k 16/04/2021 ZRS: 24 272,58 € Fond opráv: 11 445,81€  

Pán Tokei poďakoval všetkým zástupcom rodičov za vyzbierané príspevky v školskom roku 

2020/2021. Vyzbierané príspevky boli mimoriadne využité  na nákup respirátorov pre učiteľov, 

hygienických prostriedkov do tried. V druhej fáze sa z prostriedkov uskutočnil nákup 23 ks čističiek 

vzduchu v celkovej sume 9 351,60 EUR. Čističky vzduchu sú už umiestnené v jednotlivých triedach 

1. stupňa, v jedálni, vo vstupnej hale školy, na chodbách a v kabinetoch učiteľov. Týmto nákupom sme 

my rodičia ZŠ Hubeného prispeli na ochranu našich detí (a tiež aj učiteľov) v škole.  

 

Škola plánuje nákup ďalších čističiek vzduchu pre odborné učebne a triedy 2. stupňa. 

 

Na najbližšom stretnutí rodičovského združenia (2.6.2021) bude prerokovaný rozpočet 

rodičovského združenia na nasledujúci školský rok. Prosíme o 100 % účasť zástupcov rodičov. 

 

Pripomíname upozorniť rodičov na možnosť darovania 2 % dane nášmu rodičovskému združeniu. 

Termín odovzdania tlačív pre zamestnancov je 30.4.2021. 

 

7. Otázky, pripomienky od rodičov a konštatovania 

 

• Poďakovanie učiteľom za dištančnú prácu a za 2 týždňové kombinované vzdelávanie (Online 

vysielanie z triedy). (pán Tokei) 

• Prosba rodičov žiakov 9. ročníkov o zmenu rozvrhu pri nástupe do školy. (pani Dobrovodská). 

Vzhľadom na blížiace sa prijímacie skúšky na stredné školy, vedenie školy vytvorí časový priestor, 

počas ktorého budú žiaci dobiehať a rekapitulovať učivo z predmetov potrebných na prijatie na SŠ. 

Žiaci týchto ročníkov budú mať upravený rozvrh hodín vyhovujúci týmto potrebám. Upravený 

rozvrh by mal platiť od 26.4.2021 

• Prihlášky na stredné školy. Prihlášky boli odoslané. Otázky ohľadom odoslania smerujte pani 

učiteľke Trebulovej. Termín prijímacích skúšok na školy si určuje stredná škola individuálne. 

Vedenie odporúča sledovať stránky danej strednej školy. Ak by nastala situácia, že žiak resp. 

rodina je v karanténe v čase konania prijímačiek, odporúča sa konzultovať túto situáciu priamo so 

strednou školou.  

• Vyučovanie výchovných predmetov. Výchovné predmety sa učia podľa rozvrhu. Telesná výchova 

sa bude vyučovať von na vzduchu, ak to dovolí počasie. V telocvični zatiaľ nie je dovolené cvičiť. 

• Možnosť preberania obedov do obedára p. Melichová, vedenie preverí túto možnosť. 

 

ZÁVER: 

Najbližšie zasadanie ZRŠ bude 9.6.2021 on-line cez Teams. 

 

Prílohy:   

1/ Prezenčná listina 

2/ Info súhlas 

3/ Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

 

V Bratislave dňa: 15.4.2021 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová     Overovateľ: Mário Tokei 

 

 


