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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 
 

 

Dňa: 26.1.2022 o 17,00 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 (26 zástupcov zastupujúcich 31 tried, celkový počet tried 

je 31 čo je 84 % účasť) 

 

Program:   

 

1. Informácie vedenia školy  

2. Aktívna pomoc zástupcov tried triednym učiteľom 

3. Rôzne 

 

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

privítal vedenie školy.  

 

1. Informácie vedenia školy o aktuálnej situácii a plánované akcie 

 

• Od 25. 1. 2022 sa na základe zmeny vyhlášok RÚVZ zmenilo znenie Školského semaforu a 

teda sa menia pravidlá. Žiaci, ktorí boli daní do karantény do 25. 1. 2022 idú podľa pôvodného 

školského semaforu. Od 25.1.2022 sa výrazne menia pravidlá o izolácii pozitívnych žiakov 

a o karanténe ostatných žiakov v triede. Doba karantény sa skracuje na 5 dní. Po ukončení doby 

karantény, žiak nastupuje do školy. Podmienky nástupu (vypísanie vyhlásenia, otestovania 

žiaka, komunikácia s pediatrom) a iné informácie o novej karanténe boli odoslané všetkým 

rodičom cez edupage 26.1.2022. Informácie sú zverejnené aj na webovom sídle školy – 

v sekcii NOVINKY a v sekcii Covid -19 a škola. 

• Žiadame rodičov dôsledne sledovať stránku školy, kde sú aktuálne informácie o postupoch, 

lehotách a o triedach, ktoré sú aktuálne v karanténe. Vedenie školy zároveň vyzýva rodičov, 

aby doplnili cez edupage výnimku z karantény, ak je žiak plne očkovaný, alebo ak prekonal 

covid. 

• Na základe tejto situácie v niektorých triedach našej školy prebieha tzv. hybridné vyučovanie. 

Časť žiakov (tí, ktorí majú výnimku z karantény) sa vyučuje prezenčne a časť žiakov (tí, ktorí 

sú v karanténe alebo chorí) sa vyučujú dištančne. Tento proces výučby je extrémne náročný pre 

učiteľa, aj pre žiakov. Vedenie školy preto žiada rodičov o zhovievavosť, trpezlivosť a 

toleranciu. Vedenie školy zároveň upozorňuje rodičov, že vzhľadom na vysokú náročnosť 

hybridného vyučovania, takýto typ vyučovania nemôžu od učiteľov žiadať mimo triednej 

karantény (napr. pri absencii jednotlivcov na vyučovaní). 

• Vedenie školy žiada rodičov, ktorým boli pridelené AG Testy, aby ich pravidelne používali. 

Vedenie školy musí pravidelne hlásiť počty použitých testov. Ak sa nepreukáže použitie viac 

ako 50 % testov, o ktoré škola na základe objednávky rodičov požiadala, škola nové testy 

nedostane. Je preto mimoriadne dôležité, aby rodičia informovali školu o použití týchto 

testov cez stránku edupage (v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia, Pridať žiadosť/vyhlásenie/ 

Domáci AG samotest – oznámenie o použití). Zástupcovia rodičov majú na toto upozorniť 

ostatných rodičov e-mailom alebo osobne na TA. 

• Vedenie školy poďakovalo rodičom (najmä pánovi Ďuricovi) za obrovskú spoluprácu pri 

projekte vybudovania nového stojiska na bicykle. Vypracovaný projekt je v štádiu žiadania 

príspevku od Ministerstva dopravy.  

• Vedenie školy ďalej poďakovalo rodičovi, ktorý zafinancoval vytlačenie školského časopisu 

a ktorý si žiadal zostať v anonymite. 

• Vedenie školy taktiež ďakuje rodičom, ktorí sa zapojili do projektu DOBROMAT. Ide 

o projekt, ktorého sa zúčastňujú viaceré internetové obchody. Pri nákupe v tomto obchode cez 
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portál dobromat, môže rodič označiť naše Občianske združenie, ktoré takouto formou od 

obchodu získa finančnú podporu. 

 

 
 

• V škole prebehlo testovanie žiakov KOMPARO. Otestovaní boli žiaci 8. a 9. ročníka. Žiaci 5. 

ročníka budú testovaní v termínoch: 
17. 03. 2022 – modul ZŠ-T-5 – 5. ročník ZŠ, predmety: SJL, MAT, VŠP, priebežné testovanie  

28. 04. 2022 – modul ZŠ-T-4 – 4. ročník ZŠ, predmety: MAT, SJL, PDA, VLA, VŠP 

• Informácie o prijímacích skúškach na stredné školy a osemročné gymnáziá budú podané 

rodičom dotknutých tried na triednych aktívoch. Zároveň sa pripravuje pre nich mimoriadne 

stretnutie s pani učiteľkou Trebulovou, na ktorom budú mať vysvetlené všetky otázky. Termíny 

odovzdávania podkladov k prihláškam a termíny prijímacích skúšok je možné pozrieť na 

webovom sídle školy v sekcii O škole - Výchovné a kariérové poradenstvo: 

https://zskomenskehoba.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=1   

• V mesiac február vyhlásilo vedenie školy projekt AMOSÁCI S ÚCTOU A REŠPEKTOM. 

Tento projekt bol spustený s cieľom obnoviť úctu a rešpekt detí voči sebe, spolužiakom, 

vyučujúcim a tiež rodičom. Projekt bol vyvolaný zhoršujúcim sa správaním detí a žiakov. 

Agresivita žiakov stúpa aj na škole, dôkazom čoho sú zdemolované zariadenia WC, rozbité 

svetlá, nosenie zbraní (nožíkov) do školy. Prosíme rodičov o aktívne zapojenie sa do 

vzdelávania detí v týchto témach formou dohovoru deťom. Zároveň pripomíname, že 

nosenie nožov a iných zbraní nie je v súlade so školským poriadkom a môže byť 

sankcionované. Projekt bude prebiehať počas celého druhého polroka rôznymi triednymi 

i celoškolskými aktivitami a tematickými dňami, aj za prítomnosti a pomoci školských 

psychológov. Začne tzv. Teplákovým dňom – Home fit day a ukončí sa Spoločenským dňom. 

• Škola sa zapojila do projektu doučovania žiakov, na ktorý získali finančný príspevok vo výške 

20 tis. eur. 

• Od 1.2.2022 bude otvorený aj ranný ŠKD, kde sa budú miešať deti iba v rámci jednotlivých 

ročníkov. 

• 28.3. 2022 – Deň učiteľov – ak to situácia dovolí, obnovíme zvyk projektu Na Hubenke učia 

rodičia. 

• Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 22.4. – 23.4.2022. Forma (prezenčne alebo 

dištančne) bude závisieť od aktuálnej situácie. 

• 20.5.2022 – Oslavy 50. výročia školy – Amfiteáter Rača. Podrobné informácie budú 

zverejnené. Na tento deň je aj plánované riaditeľské voľno. 

• 2.6.2022 – vyučovanie bude končiť 4.vyučovacou hodinou 

• 3.6.2022 – riaditeľské voľno 

• apríl, máj, jún 2022 – plánujú sa Školy v prírode 

• Aj v tomto školskom roku bude prebiehať projekt Ročníkova práca 

 

 

 

 

 

https://zskomenskehoba.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=1
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2. Aktívna pomoc triednym učiteľom cez zástupcu triedy 

 

Pán Tökei spolu s pani riaditeľkou prezentovali zástupcom situáciu, ktorá sa v poslednom období 

objavila vo viacerých triedach. V daných triedach vznikli verbálne útoky rodičov na triednych 

učiteľov. Útoky prebiehali osobne, mailom aj telefonicky. Rodiča v záujme dosiahnutia svojich 

vlastných cieľov oslovovali iných rodičov, zvolávali stretnutia mimo zvyšného kolektívu rodičov 

a dotknutého učiteľa a prezentovali svoje postoje a názory ako postoje celej triedy, prípadne jej 

väčšiny. Vyvolalo to následne vlnu nedorozumení a atakov na triednych učiteľov. Vznikli napäté 

situácie na obidvoch stranách.  

 

V snahe predísť takýmto situáciám pán Tokei navrhol zástupcom rodičom nasledovné: 

1. Aby aktívne spolupracovali s triednym učiteľom. Rodičovská rada navrhuje zástupcovi rodičov 

osloviť (e-mailom alebo telefonicky) triedneho učiteľa a ponúknuť mu pomoc a spoluprácu pri 

riešení problémov a vzájomnej komunikácie medzi rodičmi a učiteľom. Pri potrebe pomoci zo 

strany učiteľa tiež koordinovať ďalší postup – napríklad formou stretnutia rodičov (on-line) 

a hľadanie riešení problému, koordinovanie komunikácie medzi dotknutými rodičmi a učiteľom. 

Aby komunikácia prebiehala v bezpečnej a rešpektujúcej atmosfére, nie emocionálnej a napätej. 

 

2. Aby tiež oslovili ostatných rodičov v triede s požiadavkou, aby v prípade vzniknutého problému či 

nedorozumenia o tomto informovali zástupcu triedy. Zástupca následne daný problém 

odprezentuje triednemu učiteľovi, ak spĺňa podmienku, že je to problém, ktorý sa dotýka väčšiny 

triedy alebo viacerých žiakov v triede.  

 

Týmto nechceme zabrániť komunikácii s triednym učiteľom pri individuálnych problémoch 

jednotlivcov. Ide o zabránenie zneužívania neprítomnosti ostatných rodičov a nerešpektujúcu 

komunikáciu s učiteľom. Naopak, chceme takto dosiahnuť konštruktívnu atmosféru, v ktorej sa hľadá 

riešenie.   

V prípade požiadaviek, ktoré sa týkajú väčšiny triedy by teda mali rodičia komunikovať so zástupcom 

triedy a ten následne s triednym učiteľom, nie samostatne. 

 

S horeuvedeným návrhom súhlasila väčšina zástupcov rodičov (25 zástupcov vyjadrilo súhlas a jeden 

sa zdržal). 

 

3. Stav účtov 

 

Stav účtov ZRŠ bude prezentovaný na nasledujúcom stretnutí ZRŠ. Na nasledujúcom stretnutí by 

mali byť vyzbierané všetky príspevky za celý školský rok 2021/2022.  

 

• Informácie o platbách 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 341 964. 

mailto:lucia@hanaconsult.sk
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Prosíme zástupcov rodičov o pripomenutie možnosti darovať 2 % nášmu Občianskemu združeniu. 

Informácie o spôsobe darovania a o termínoch budú uvedené na stránke školy a zároveň budú 

informovaní aj zástupcovia tried. 

 

4. Ostatné otázky a pripomienky 

 

• Pani Osuská zo ŠKD informovala rodičov o úprave poplatku do ŠKD od 1.1.2022. Suma poplatku 

bude znížená na 29,- eur. Zároveň všetkých rodičov žiadala o dôsledné dodržiavanie termínov 

úhrady poplatkov. Toto je nutné dodržať najmä v decembri každého roka, kedy je účtovná 

uzávierka a peniaze, ktoré prídu na účet v tomto mesiaci po termíne, predstavujú problém 

v účtovníctve. Rovnako vedúca ŠKD prosí rodičov, aby januárovú platbu za ŠKD neodosielali 

v decembri, ale až v januári (do 10. dňa v mesiaci).  

 

• Pani Ferenci (7.C) sa informovala ohľadom preberania Ag samotestov. Mnohí rodičia si testy 

neprevzali.  

Od 2.2.2022 bude opäť spustené prihlasovanie na prevzatie ďalších Ag samotestov pre žiakov. 

Je potrebné, aby každý zákonný zástupca, ktorý má o ne záujem, svoj záujem opäť preukázal 

cez Edupage. Zároveň mu z objednávky vyplýva povinnosť jeho používania a vyznačovania 

použitia cez Edupage.  

 

• Vedenie školy navrhuje zefektívnenie preberania nových Ag samotestov zasielaných školou tak, 

že: 

1. po výzve školy o prebratie domácich Ag samotestov zákonný zástupca potvrdí v Edupage 

súhlas so zaslaním testov prostredníctom dieťaťa = PROTOKOL O PREVZATÍ TESTU. 

2. po zaevidovaní súhlasu triedny učiteľ pošle testy prostredníctvom žiaka.  

→ Aktuálne informácie bude škola rodičom poskytovať prostredníctvom Edupage a webovej 

stránky školy.  

 

• Pani Kleinert (7.B) sa informovala ohľadom konania lyžiarskeho výcviku v tomto školskom roku. 

Lyžiarsky výcvik, plánovaný pre žiakov 7. a 8. ročníka, sa uskutoční v prípade priaznivej 

pandemickej situácie v režime OPT. Prosíme rodičov detí, aby čo najskôr informovali vedenie 

o očkovaní alebo prekonaní žiakov cez edupage.  

S jednou triedou idú 2 pedagógovia (1 pedagóg + 1 inštruktor). Riaditeľka školy vyšle jednu triedu 

ak sa prihlási minimálne 70% žiakov triedy. → LVVK sa uskutoční, ak škola dokáže zabezpečiť 

zariadeniev regióne  (hotel) s podmienkami na lyžovanie. 
 

PODMIENKY PRE ORGANIZÁCIU LYŽIARSKEHO VÝCVIKU S UBYTOVANÍM  

Spoločne môžu byť ubytovaní iba žiaci jednej triedy, a to: 

− kompletne zaočkovaní alebo 

− prekonaní alebo 

− s negatívnym výsledkom Ag samotestu nie starším ako 48 hodín alebo 

− negatívnym výsledkom Ag testu vykonanom v mobilnom odberovom mieste nie starším ako 48 

hodín alebo 

− negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 72 hodín. 

− Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy, avšak testovanie musí byť 

vykonané pred odchodom na lyžiarsky výcvik (v ten deň) a pod dozorom poverenej osoby zo 

školy. 
 

Škola, ktorá organizuje lyžiarsky výcvik je povinná viesť: 

− zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú lyžiarskeho výcviku, 

− aj zoznam podmienok, ktoré spĺňajú (negatívny výsledok Ag samotestu, Ag testu z mobilného 

odberového miesta, PCR/LAMP testu, očkovaní, prekonaní). 
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• Pán Hudec (1.A) sa informoval ohľadom využívania ihrísk v ŠKD. Niektoré prvky na ihrisku 

v školskom areáli sú momentálne nefunkčné. V marci je objednaná oprava prvkov. Presun detí 

medzi ihriskami je potrebné dohodnúť individuálne na triednych rodičovských združeniach 

s triednou vychovávateľkou. 

 

• Zástupcovia rodičov na záver poďakovali vedeniu školy a všetkým učiteľom a zamestnancom školy 

za zabezpečovanie vyučovania. Uvedomujeme si, že to nie je jednoduché a sme vďační za všetok 

čas a energiu, ktorú škole a najmä jej žiakom v momentálnej situácii venujete. Ďakujeme! 

 

• Najbližšie stretnutia triednych ZRŠ budú v týždni od 1.2.2022.  

 

Stretnutie rodičovskej rady združenia: 27.4.2022 

Nasledovné TA ZRŠ sa bude konať 2.- 4.5. 2022 

 

Prílohy: 

 

1/ Prezenčná listina 

 

V Bratislave dňa: 26.1.2022 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová   Overovatelia: Mário Tokei, Zuzana Hamarová 

  


