
Zápisnica  zo zasadnutia Rodičovskej rady RZ pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
zo dňa 27.11.2018

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny 

Program:      

1)  Otvorenie RRZ a privítanie
2)  Informácie o výchovno-vzdelávacej činnosti za I. štvrťrok šk.r. 2018/19 
     PaedDr. Janka Prisažná  riaditeľka ZŠ
3)  Informácie o výsledku výberu rodičovského príspevku na šk.r. 2018/19
4)  Vianočná akadémia žiakov – rodičovský punč
5)  Diskusia a záver

K bodu 1):
Zasadnutie RRZ otvorila predsedníčka RRZ p. Mária Bravčoková, ktorá privítala prítomných rodičov a
p. riaditeľku PaedDr. Janku Prisažnú. 

K bodu 2):
Pani  riaditeľka  PaedDr.  Janka  Prisažná  v krátkosti informovala  prítomných  rodičov  o výsledkoch
pedagogickej rady, na ktorej sa prerokovávali výsledky za I. štvrťrok školského roku 2018/2019. 
Oproti  predchádzajúcemu  roku  vzrástol  počet  vymeškaných  hodín  na  7032,  z toho  154
neospravedlnených  hodín.  Bolo  udelených  82  pochvál  triednym  učiteľom,  29  napomenutí  triednym
učiteľom, 12 pokarhaní triednym učiteľom a 14 pokarhaní riaditeľom školy.
Pani  riaditeľka  poukázala  na  nedostatočnú  prípravu  detí  na  vyučovanie  a na  neskoré  príchody  na
vyučovanie.  Vzrástol  aj  počet  žiakov s poruchami   učenia  a z toho vyplývajúci  nedostatok  školských
asistentov.  
Pozícia školského psychológa bola vytvorená v rámci projektu, jeho naplnenie nevyhovuje podmienkam
školy,  preto  bude  n  najbližšiu  výzvu  podaná  žiadosť,  ak  to  bude  možné,  ešte  pčas  školského  roka
najneskôr do 04/2019,  inak až od nového školského roka.

K bodu 3):
Predsedníčka Rady rodičov p. Bravčoková opakovane informovala členov RR o zriadení účtu vo FIO
banke, na ktorý je možné posielať príspevok za ZRPŠ. 
Ide o účet SK6183300000002801314375, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX .

K dátumu  stretnutia  RRZ nebola  ešte  známa  výška  vyzbieraných  príspevkov,  nakoľko  sa  príspevky
vyberajú do 30.11.2018.
 
Odsúhlasená záloha 2000,-€ zatiaľ nebola odovzdaná pani tajomníčke ZŠ, nakoľko ešte neboli vyčerpané
minuloročné prostriedky.

Mailové  adresy  členov  RRZ,  budú  uverejnené  na  stránke  školy   v záložke  Rodičovskej  rady,  pre
uľahčenie  kontaktu rodičov s triednymi zástupcami v RRZ. za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 4): 
Počas  vianočnej  akadémie  školy,  ktorá  sa  uskutoční  13.12.2018,  sa  bude opäť  variť  vianočný punč.
Varenie punču zabezpečí p. Šarközy, p. Sámelová a p. Krajči Konzelmanová. Pri výdaji punču im pomôže
aj p. Bravčoková. Punč sa bude podávať po akadémii. 
Cena punču bude 1,50€. 
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Záloha na prípravu punču bola odsúhlasená vo výške 50€. za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 5): 
Pani Bartková zúčastnených  informovala o Zbere tetrapakových obalov. Škola nazbierala viac ako 90kg
obalov. V budúcnosti však budú musieť byť podobné akcie lepšie spropagované a vo väčšom predstihu,
aby sa mohlo zapojiť viac žiakov.

Predsedníčka  RRZ  p.  Bravčoková  informovala  zúčastnených  rodičov  o možnosti  stať  sa  členmi
Slovenskej rady rodičovských združení a o výhodách s tým spojených.
Pani Bravčoková vyjadrila svoje obavy z činnosti združenia  Politickí väzni - zväz protikomunistických
bojovníkov  ktorý  v  spolupráci  so  Štátnym  pedagogickým  ústavom  sa  podieľa  na  príprave  učebnej
pomôcky.  Jeho členovia  podporujú  fašistické  idey  Slovenského štátu  a  jeho  predstaviteľov.  Prítomní
prijali stanovisko:

Na  základe  medializovaných  informácií  v  denníku  Sme.sk  vyjadrujeme  nesúhlas  s  možným
pripravovaným  zámerom  Štátneho  pedagogického  ústavu  s  organizáciou  Politickí  väzni  –  zväz
protikomunistických  bojovníkov na  príprave  učebných  pomôcok  pre  základné  školy.  Máme za  to,  že
organizácia Politickí väzni – zväz protikomunistických bojovníkov  má ideový príklon k extrémizmu.

Články denníka  Sme.sk týkajúce  sa činnosti  organizácie   Politickí  väzni  –  zväz  protikomunistických
bojovníkov tu:
https://domov.sme.sk/c/20954609/ivan-mrva-ma-pripravovat-pomocku-o-zlocinoch-komunizmu.html
https://domov.sme.sk/c/20572032/ministerstvo-nevie-na-ake-casopisy-dava-peniaze.html?ref=av-left
https://domov.sme.sk/c/20570930/zelenayova-zo-svedectva-paci-sa-mi-program-kotlebovej-lsns.html?
ref=av-left

                                   za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0

Na záver zasadnutia predsedníčka RRZ, p. Bravčoková, poďakovala prítomným za účasť.

Banská Bystrica, 27.11.2018

Zapísala:  Zuzana Koišová                                                             Overila: Mária Bravčoková 
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