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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 

 

 

Dňa: 22.9.2021 o 17,15 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) a Dany Osuskej (vedúca ŠKD) 

 

Prítomní: pozri priložená prezenčná listina (25 zástupcov zastupujúcich 29 tried, celkový počet tried 

je  31 čo je historická  90 % účasť) 

 

Program:   

 

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie  

2. Privítanie zástupcov rodičov prvých ročníkov  

3. Zvolenie druhého podpredsedu ZRŠ  

4. Rôzne 

 

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

privítal vedenie školy a zástupcov jednotlivých tried a nových zástupcov 1. ročníka.  

 

 

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie 

 

Pani riaditeľka privítala všetkých zástupcov rodičov ZRŠ.  

 

Škola v režime COVID: 

• Škola v školskom roku 2021/22 funguje podľa aktuálneho Covid – semaforu. Pokračuje ranný 

filter detí pri nástupe do školy. Deti sú povinné nosiť prekrytie dýchacích ciest (rúška, respirátory) 

pri vstupe do školy a v interiéri školy (V prípade telesnej výchovy realizovanej v priestoroch 

veľkej telocvične prekrytie dýchacích ciest nie je povinné). Výnimku z povinnosti nosiť prekrytie 

určuje lekár. Toto opatrenie je určené Ministerstvom školstva a jeho nedodržanie sa považuje za 

správny delikt podliehajúci pokute.  

 

• Škola dodržiava odporúčanie ministerstva nemiešať detí medzi jednotlivými ročníkmi. Z tohto 

dôvodu sú krúžkové aktivity a aktivity v ŠKD rozdelené po jednotlivých ročníkoch.  

 

• Na stránke školy v sekcii Covid_2019 a škola (https://zskomenskehoba.edupage.org/text58/) sú 

uvedené informácie a pokyny pre rodičov, ako postupovať pri zistení pozitivity dieťaťa alebo 

rodiča. Prosíme rodičov dôsledne sledovať tieto informácie. 

 

• V prípade zistenej pozitivity žiaka v triede, celá trieda nastupuje na obdobie 10 dní do 

karantény a vzdelávajú sa dištančne (online). Výnimku z karantény majú očkované deti a deti po 

prekonaní Covid-u (nie viac ako 180 dní), ktoré môžu ostať v škole a vzdelávať sa prezenčne 

v inej triede. 

 

• V prípade zistenej pozitivity rodiča, dotknuté dieťa ostáva v karanténe. Trieda dieťaťa sa 

vyučuje prezenčne (v škole). 

 

• V týchto dňoch škola rozdáva rodičom detí, ktoré sa prihlásili, AG testy. Tieto testy slúžia na 

otestovanie detí v domácom prostredí. O testy požiadalo 489 rodičov. Kvôli všeobecným 

problémom s distribúciou sa rozdávajú po 5 ks na žiaka. Dodatočne budú distribuované ďalšie 

testy. Vedenie školy na základe usmernení z ministerstva odporúča, aby rodič, ktorý tento test 

dostal, pravidelne testoval svoje dieťa a oznámil výsledok testovania elektronicky cez Edupage 

(Žiadosti/Vyhlásenia, Pridať žiadosť/vyhlásenie/ Domáci AG samotest – oznámenie o použití). 

https://zskomenskehoba.edupage.org/text58/
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Rodič môže, samozrejme, otestovať dieťa aj v inom prípade (ak sa necíti dobre). Tiež je vhodné 

o tom informovať školu cez Edupage. Nevyužité testy bude musieť rodič vrátiť. 

 

• Združenie rodičov sa k výzve na pravidelné testovanie žiakov pripája – s pravidelným testovaním 

vyjadrila súhlas nadpolovičná väčšina zástupcov tried cez online hlasovanie; a odporúča rodičom 

(ktorí obdržali AG testy), aby otestovali svoje deti minimálne každý pondelok ráno pred 

nástupom do školy. Ak sú deti zaočkované, resp. po prekonaní choroby Covid a rodičia obdržali 

testy, odporúča sa tieto deti taktiež otestovať. 

 

• Momentálne nie je možné doobjednať testy pre rodičov, ktorí si ich neobjednali Ak situácia 

dovolí, vedenie školy vytvorí podmienky na to, aby si rodičia mohli testy doobjednať. 

 

• Informácie o používaní testov, návody na ich vyhodnotenie a proces oznámenia výsledku škole sú 

uvedené na stránke školy (https://zskomenskehoba.edupage.org/news/#1468). 

 

ŠDK v režime COVID 

Pani Osuská informovala rodičov o fungovaní školského klubu detí v tomto školskom roku. 

• ŠKD funguje v bežnom režime, ráno od 6:30 hod, poobede do 17:30 hod.  

• Deti sa v ŠKD môžu miešať v rámci ročníkov.  

• Počas obeda deti nemajú rúška. Pri čakaní na výdaj jedla, rúška majú. 

• Ak dieťa opustí ŠKD na krúžok (kolektívny) mimo budovu školy, resp. odíde do ZUŠ na 

skupinové vyučovanie, nemôže sa vrátiť naspäť do ŠKD.  

Ak dieťa opustí ŠKD na individuálne vyučovanie do ZUŠ, môže sa vrátiť naspäť do ŠKD. 

• Po 15:00 hod. sa deti presúvajú v rámci toho istého ročníka do inej skupiny ŠKD. 

• V čase medzi 14:00 – 15:00 hod. sú deti mimo školy, na ihriskách. Rodič môže vyzdvihnúť dieťa, 

po dohode s vychovávateľom, priamo na ihrisku.  

• Ak je nepriaznivé počasie, môže rodič vyzdvihnúť dieťa aj v horeuvedenom čase. Je potrebné 

osloviť pracovníka na recepcii, nakoľko čip rodiča nie je v tomto čase aktivovaný. 

• Pani Osuská na podnet rodiča (p. Hudeca) z 1. ročníka, navrhne vychovávateľom rotáciu 

jednotlivých skupín ŠKD na rôznych ihriskách v okolí školy. 

• Vypracovávanie domácich úloh v ŠKD je individuálne, po dohode rodiča s vychovávateľom. Čas, 

kedy sa v ŠKD vypracovávajú úlohy je spravidla od 15:00 hod., prípadne individuálne po dohode 

s vychovávateľom.  

 

Krúžky v režime COVID 

• Fungovanie krúžkov v tomto školskom roku zodpovedá podmienkam COVID - semaforu. 

• Krúžky v škole, na ktoré si žiak uplatňuje vzdelávací poukaz, sú ponúknuté samostatne žiakom 

podľa jednotlivých ročníkov. 

• Po dohode s vedením školy je možné zabezpečiť externé krúžky – komerčne platené, v termínoch 

po 15:00 hod. Pre krúžok anglického jazyka bude prizvaná na spoluprácu pani Blahová, ktorá 

vedie krúžky v škôlke. Ak majú triedy záujem o iné krúžky anglického jazyka, ich fungovanie je 

možné dohodnúť s vedením školy. 

 

Zmena grafikonu školského spoja 

 

• Vedenie školy upozorňuje rodičov na zmenu premávania školského spoja od 27.9.2021 

• Školský spoj č. 14 premáva iba ráno. 

 

Plánované akcie 

• 27.10. 2021 – riaditeľské voľno (metodický deň) = streda  

• 28.10. – 29.10. = jesenné prázdniny (štvrtok + piatok) + 1.11. sviatok (pondelok) 

• Modelový mesiac  = október - november 2021  

• Celoškolská žiacka vedecká konferencia = 12. 11. 2021  

• Rovesnícke vyučovanie = 16. 11. 2021 (pred Dňom študentov)  

• KOMPARO 8. a 9. ročník = 11. 11. 2021  

• Lyžiarsky kurz pre 7. a 8. ročník – plánuje sa, podľa aktuálneho Covid - semaforu 

https://zskomenskehoba.edupage.org/news/#1468
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• Školy v prírode – ich uskutočnenie bude podmienené stavu aktuálneho Covid - semaforu 

 

2. Privítanie zástupcov rodičov prvých ročníkov  

Predseda ZRŠ, pán Tokei, privítal nových zástupcov 1. ročníka. Oboznámil ich s naším Občianskym 

združením, jeho úlohami, cieľmi a fungovaním. Zároveň vyzval rodičov, aby na triednych aktívoch 

pripomenuli aktivity, ktoré boli z prostriedkov združenia v škole uskutočnené: vyučovací predmet 

Rozvoj stratégie a logiky (v plnom rozsahu), kolobežkáreň, školské testy Komparo, učebné pomôcky 

a iné. Prezentáciu jednotlivých projektov nájdete na stránke školy v sekcii Páči sa ti u nás? 

(https://zskomenskehoba.edupage.org/text77/ ) 

 

Pán Tokei zároveň vyzýva rodičov na podporu nášho Občianskeho združenia z rodičovských 

zamestnávateľských nadácií, resp. komunitných nadácií, taktiež na pomoc a spoluprácu pri 

vypracovávaní projektov, ktorými zlepšíme prostredie našich detí a ich učiteľov. 

 

Pán Tokei zároveň vyzval zástupcov tried na zvolenie ďalšieho podpredsedu združenia, ktorý by 

vypomáhal ostatným členom výkonného výboru. Novou posilou sa dobrovoľne stala pani Zuzana 

Hamarová.  

 

3. Rôzne 

• Pani Ferenci nahlásila sťažnosti rodičov na stravu v školskej jedálni. Zástupca stravovacej 

komisie, pán Sedlačko, sa dohodol s pani Ferenci na obnovení rodičovských kontrolných obedov 

(za podmienky dodržania všetkých opatrení). O ich výsledku nás budú informovať. 

• Pani Osuská z ŠKD požiadala rodičov (hlavne 1. a 2. ročníkov), aby objednávali obedy deťom po 

dohode s nimi. Vyhneme sa tým nadmerným prebytkom jedla. 

• Poplatky za stravu sú uvedené na stránke školy v sekcii Stravovanie: 

https://zskomenskehoba.edupage.org/text11/  

• Pani Mlejnková požiadala vedenie školy, či je možné zverejňovať rozvrh skôr, vzhľadom na 

poobedňajšie aktivity detí. Vypracovanie rozvrhu je v škole, ktorá má 31 tried, vysoký počet 

skupín na výučby jazykov, techniky, informatiky a iných predmetov, veľmi náročný proces. Pani 

zástupkyňa Dudášová vynakladá maximálne úsilie na jeho skoré vypracovanie a je zverejnený 

v najskoršom možnom čase.  

• Pani Cagáňová otvorila problematiku GDPR vo vzťahu rodičov a nášho Občianskeho združenia. 

Výbor víta túto aktivitu a na budúcom stretnutí nás pani Cagáňová bude informovať o výsledkoch 

svojich zistení.  

• Platby do ZRŠ na tento školský rok: 

 

do 20.10.2021 : 15,- EUR ZRŠ platba za 1.polrok 

do 10.1.2022: 10,- EUR platba do Fondu opráv 

do 22.2.2022: 15,- EUR ZRŠ platba za 2. polrok 

 

Príspevky budú zástupcovia tried pravidelne preberať spolu so zoznamom platcov a po 

vyzbieraní vkladať (umožnené vkladať aj dodatočne) na účet RRZ číslo:  

ZRŠ:   1017606003/1111, IBAN: SK95 1111 0000 0010 1760 6003 

FO:     1017606011/1111, IBAN: SK73 1111 0000 0010 1760 6011 

S uvedením variabilného symbolu v tvare: 

1. číslo – ročník 1 – 9 

2. číslo – trieda A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5 

3. číslo – 12021 = 1.polrok, 22022 = 2.polrok (len pre ZRŠ) 

Napr.: 1A v l. Polroku (ZRŠ): VS = 1112021 ; 112021 – FO, II. Polrok = 1122022 (ZRŠ) 

Do poznámky pre prijímateľa uviesť triedu. 

Doklad o zaplatení spolu so zoznamom žiakov, ktorí prispeli, je možné doručiť p. Lucii 

Hanusovej na email:  lucia@hanaconsult.sk  tel. Kontakt: 0905 341964. 

 

 

 

https://zskomenskehoba.edupage.org/text77/
https://zskomenskehoba.edupage.org/text11/
mailto:lucia@hanaconsult.sk
mailto:lucia@hanaconsult.sk
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• Stav účtov ZRŠ  

  Informácia od Pani Hanusovej k 26/09/2021 

účet ZRŠ a účet 2% = 21.877,04 EUR; účet FO = 409,27 EUR 

 

 

• Najbližšie stretnutia ZRŠ  

 

Najbližšie zasadanie ZRŠ bude 25.11.2021. 

Najbližšie TA ZRŠ sa bude konať 30.11.2021. 

 

 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina 

 

V Bratislave dňa: 22.9.2021 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová     Overovateľ:  Mário Tokei 

           Zuzana Hamarová 
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