
 

R o d i č o v s k é  z d r u ž e n i e  
pri Základnej škole Hroncova 23, Košice 

so sídlom Hroncova 23, 04001 Košice, IČO 17319617/1271 
 

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia RR 
SRRZ – Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice (RZ) 

a zasadnutia Rady rodičov RZ 
 

ID: 1/2021-22 Druh: úvodné stretnutie 

Predmet: Ustanovujúce zasadnutie Rady rodičov RZ 

Dátum: 30.9.2021 Miesto: On-line formou zo ZŠ, Hroncova 23, 
Košice 

Čas (od-do): 17:00 – 18:00 Zvolávateľ: Mgr. Martin FAZEKAŠ – riaditeľ školy 

Zúčastnení za RZ: Členovia Rady rodičov (podľa PL) Ostatní:  

Podklady: Správa o činnosti RZ za školský rok 2020/2021 

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ za školský rok 2020/2021 

Revízna správa o hospodárení RZ za školský rok 2020/2021 

Zápis vyhotovil: Ing. Slávka Kočanová, PhD. Zápis verifikoval: Ing. Tatiana Desiatniková 

1. Program 

Agenda Prejednané 

1. Ustanovujúce zasadnutie Rady rodičov áno / nie 

2. Voľba predsedníctva RR na školský rok 2021/2022 áno / nie 

3. Zaradenie členov RR RZ do komisií na školský rok 2021/2022 áno / nie 

4. Návrh projekt „Finančná gramotnosť“ áno / nie 

5. Súťaže a iné predmetné olympiády v EduPage áno / nie 

6. Iné – podnety z triednych aktívov áno / nie 

7. Záver áno / nie 

2. Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Ustanovujúce zasadnutie 
Rady rodičov 

Ustanovujúce zasadnutie RR sa uskutočnilo ONLINE prostredníctvom platformy Microsoft 
Teams. Ustanovujúce zasadnutie Rady rodičov otvoril a všetkých prítomných privítal on-
line formou prostredníctvom Microsoft Teams pán riaditeľ školy Mgr. Martin Fazekaš. 

2. Voľba predsedníctva RR na 
školský rok 2021/2022 

Riaditeľ školy privítal nových členov a všetkých členov RR požiadal o voľbu predsedníctva 
pre  školský rok 2021/2022.  

Členovia Rady rodičov pristúpili k voľbe predsedníctva rady rodičov pre školský rok 
2021/2022. Navrhnutí členovia: 

Predseda: Ing. Tatiana Desiatníková 

Tajomník: Ing. Slávka Kočanová, PhD. 



Hospodár: Lenka Palaščáková 

Predseda revíznej komisie: Ing. Vanda Kaifer 

Výsledky hlasovania: 

  Počet prítomných: 25 Hlasovali za: 25, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Navrhnutí kandidáti predsedníctva boli zvolení pre nasledujúce funkčné obdobie 
v školskom roku 2021/2022 do termínu nasledujúcej ustanovujúcej schôdze. 

3. Zaradenie členov RR RZ do 
komisií na školský rok 
2021/2022 

Na návrh predsedníčky Rady rodičov prebehne hlasovanie členov RR na post predseda 
a členovia do  nasledujúciich komisií uvedených nižšie podľa potreby: 

✓ Revízna komisia 

✓ Komisia pre výchovnú a vzdelávaciu činnosť: 

✓ Komisia pre  záujmovú, kultúrnu a športovú činnosť, pre spoluprácu s 
detskými organizáciami: 

✓ Komisia  pre stravovanie: 

 

4. Návrh projekt „Finančná 
gramotnosť“ 

Pán riaditeľ predniesol rade rodičov možnosť zapojenia žiakov do projektu „Finančná 
gramotnosť.“ 

Projekt je prijoritne určený pre žiakov štvrtého ročníka. 

Podrobné informácie budú zaslané prostredníctvom EduPage. 

ťaže a iné predmetné 
olympiády v EduPage  

EduPage ponúklo novinku v podobe nového modulu s názvom „Súťaže“. 

Cieľom je spropagovať súťaže, ktoré sú organizované na celom území SR medzi žiakmi 
a rodičmi. Prihlásiť sa na súťaž je možne či už so strany rodiča alebo samotného žiaka. 
Informácia sa tak dostane k učiteľom,ktorí sú poverení organizovaním súťaže na škole. 
Samozrejme nie je reálne zúčastniť sa všetkých súťaží a olympiád, ale je vítané, že sa 
začali propagovať súťaže prostredníctvom EduPage. 

Riaditeľ vyzíva, aby sa aj žiaci aj pedagógovia aktívne zapájali v rámci možností do 
súťažných výziev. 

5. Iné – podnety z triednych 
aktívov 

Riešenie podnetov z triednych aktívov: 

Podnet: 

Podnety, ktoré vyvstanú v triedach aby boli zodpovedané rodičom prostredníctvom 
zástupcov z tried. 

Odpoveď: 

V škole je 640 žiakov, jeden riaditeľ nevie pokryť všetky podnety. Preto sú volení rodičia 
do rady rodičov aby zodpovedali čo najviac otázok rodičom v danej triede. 

 

Podnet 2: 

Ako sa budú organizovať aktivity ako napr. školy v prírode (ŠvP), lyžiarské zájazdy (LZ), 
plavecký výcvik, korčulovanie, výlet Osvienčim.  

Odpoveď: 

Z dôvodu neustáleho sledovania epidemiologickej situáce najpravdepodobnejšie 
plánované aktivity (ŠvP,LZ, výlet) nebude možné zrealizovať. Finančné prostriedky budú 
vrátené zákonným zástupcom. V prípade plaveckého výcviku sa bude postupovať 
v súlade s usmernením. V prípade korčulovania bolo z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva odporúčané nerealizovať športovú prípravu. 

Akonáhle sa situácia zlepší bude sa vyvíjať úsilie aby športová príprava realizovala. 

 

Podnet 3: 

Zabezpečovanie stravovania v školskej jedálni. 

Odpoveď: 

Podľa usmernenia RÚVZ je nutné vystravovať žiakov do 3 hodín. Strava sa začína 
vydávať od 11:45, následne 12:45, 13:45 a 14:45. Je to z dôvodu aby nedošlo 
k znehodnoteniu stravy. Je potrebné dodržať presný rozpis stolovania teda aby v rade 
nedošlo k premiešavaniu tried. Jedna trieda odoberie stravu a ide si sadnúť, až následne 
môže vytvoriť rad ďalšia trieda. Pri jednom stole môžu sedieť iba žiaci z jednej triedy. 



Triedny učitelia presne vedia kedy ich trieda smie ísť na obed. 

 

 

Podnet 4: 

Delenie žiakov do školského klubu detí (ŠKD). Je spravodlivé, alebo nie? 

Odpoveď: 

Školský klub detí je potrebné vnímať ako službu školy (resp. mesta) pre rodičov. Na ZŠ 
Hroncova je k dispozícii 15 ŠKD. Personálne obsadenie je plne v kompetencii riaditeľa 
školy. Prosba na rodičov zo strany vedenia je aby sa nedožadovali konkrétnych 
vychovávateľov. Rozpis je tvorený už rok pred nástupom žiakov do školy. Ak rodičia 
disponujú finančnými prostriedkami pokojne môžu školu podporiť a zafinancovať ďalších 
piatich vychovávateľov.  

 

Podne 5:: 

Šatňové skrinky. Kedy už budú reálne v škole?  

Odpoveď: 

Šatňové skrinky už boli v súlade s legislatívou vyobstarávané. Momentálne vo fabrike kde 
vyrábajú skrinky čelili prírodnej katastrofe. Každý žiak aj napriek tomu bude mať už 
čoskoro svoju šatňovú skrinku. 

 

Podnet 6:: 

Kedy a za akých podmienok budú spustené záujmové krúžky? 

Odpoveď: 

Záujmové krúžky budú realizované v súlade s režimom Covid – automat. Napr. jazykové 
záujmové útvary budú prebiehať dištančne, krúžky kde nedochádza k premiešavaniu 
žiakov budú fungovať v štandardnom režime. Pani zástupkyňe pripravia podklady a určite 
informácie budú zverejnené v EduPage. 

 

Podnet 7: 

Karanténa info. Ak ide žiak do karantény ako postupovať? Návrh, aby pedagógovia 
zosumarizovali manuál. 

Odpoveď: 

September je pre vedenie školy náročný. Škola je povinná nahlásiť RÚVZ, ktorý žiak je 
pozitívne  testovaný a škola nesmie v zmysle GDPR informovať meno dieťaťa. Všeobecný 
lekár má manuál k tomu ako postupovať. Bola by to duplicitná práca navyše ak by 
vytvárala ďalší manuál škola. Lekár je povinný po ukončení karantény vydať potvrdenie 
o ukončení. 

 

Podnet 8: 

Škola sa zapojila do projektu Ministerstva školstva SR mliečok „BREJK“. Čo so žiakmi, 
ktorí majú intoleranciu na mlieko? 

Odpoveď: 

Vedenie bude sumarizovať spätnú väzbu ohľadom distribucie. Zváži, či nebude 
rozumnejšie dať rodičom väčšie množstvo. Ministerstvo školstva nenašlo alternatívu pre 
žiakov s inoleranciou. 

 

Podnet 9: 

Rozlúčka s deviatakmi a navýšenie príspevku na 150 €. 

Odpoveď: 

Pri najbližšom stretnutí RR sa bude hlasovať o príspevku pre deviatakov. Rozlúčka bude 
prioritne pre deviatakov. 

 

 

 



 

V prípade, že rodičia majú podnety, nech sa v prvom rade obracajú na svojich 
zvolených zástupcov v triedach. Členovia Rady rodičov RZ pre školský rok 
20201/2022 za jednotlivé triedy sú dostupný na stránke https://www.zshroncova.sk/o-
skole/rada-rodicov/. 

 

6. Záver Zasadnutie ukončila predsedníčka Ing. Tatiana Desiatníková a poďakovala sa za účasť 
všetkým prítomným členom rady a pánovi riaditeľovi školy Mgr. Martinovi Fazekašovi. 

3. Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Vyhotovenie zápisníc z Rady rodičov priebežne p. Kočanová 

2 Príprava informácií o Rade rodičov na stránke ZŠ Hroncova 23, 
zverejňovanie dokumentov 

priebežne p. Desiatníková 

 

4. Rozhodnutia zo stretnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1 Na vedomie Rodičovské združenie (RZ) berie na vedomie Správu o činnosti školy za školský rok 2020/2021 
ktorú predložil riaditeľ školy Mgr. Martin Fazekaš. 

2 Na vedomie Rodičovské združenie (RZ) berie na vedomie Správu o činnosti SRRZ - Rodičovského 
združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice za školský rok 2020/2021. 

3 Na vedomie Rodičovské združenie (RZ) berie na vedomie Správu o hospodárení s finančnými 
prostriedkami SRRZ - Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, 
Košice za školský rok 2020/2021. 

4 Na vedomie Rodičovské združenie (RZ) berie na vedomie Správu revíznej komisie SRRZ - Rodičovského 
združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice za školský rok 2020//2021. 

7 Iné Ďalšie zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční na podnet predsedníčky RR. 

5. Použité skratky 

Skratka Vysvetlenie 

RZ SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice 

RR Rada rodičov SRRZ - Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice 

VVP výchovno-vzdelávací proces 

 

6. Prílohy 

ID Popis Počet strán 

1 Prezenčná listina zo dňa 30.9.2020 1 

2 Správa o činnosti SRRZ - Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice za 
školský rok 2020/2021 

3 

3 Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami SRRZ - Rodičovského združenia pri Základnej škole so 
sídlom Hroncova 23, Košice za školský rok 2020/2021 

2 

4 Revízna správa o hospodárení SRRZ - Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 
23, Košice za školský rok 2020/2021 

3 

https://www.zshroncova.sk/o-skole/rada-rodicov/
https://www.zshroncova.sk/o-skole/rada-rodicov/


7. Podpisová doložka 

Dátum Predseda RZ Podpis 

30.9.2020 Ing. Tatiana Desiatníková  

 

Dátum Tajomník RZ Podpis 

30.9.2020 Ing. Slávka Kočanová, PhD.  

 


