
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička 

 
Deň konania:    10.01.2019 
Miesto konania:   Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava 

Celkový počet zasadajúcich: 15+4 

Počet zástupcov rodičov: 28 

Hostia:    Riaditeľka školy: Mgr. Macháčová; 

Zástupkyňa: Mgr. Kalinková, Mgr. Murcinová,  

Učiteľka: p. Franková 

Stav uznášania schopný: áno 

 

Program: 

1. Správa o hospodárení rodičovského združenia 

2. Pozvánka na školský ples 

3. Žiadosť o príspevok na nákup dekoračných predmetov na školský ples a iné podujatia 

4. Informácie o úspešných a aktuálne prebiehajúcich projektov podaných školou 

5. Žiadosť o príspevok na vybavenie špeciálnej učebne 

6. Rôzne 

7. Ukončenie stretnutia a pozvanie na školský ples 

 

Ad. 1. Predsedníčka rodičovského združenia informovala o stave hospodárenia rodičovského 

združenia. Ďalej informovala o úspešnom zaregistrovaní RZ ako poberateľa 2% z dane. V 

prílohe nájdete podrobnejšie údaje. 

 

Ad. 2. P. Franková oboznámila prítomných o detailoch školského plesu, ktorý sa uskutoční 

8.2.2019 o 19:00 v budove školy. Zároveň požiadala RR o finančný príspevok na kúpu 

dekoračných predmetov. 

 

Ad. 3. RR na základe žiadosti z predchádzajúceho bodu programu rozhodla, že vzhľadom na 

opakujúci sa charakter výdavku a možnosť použiť dekorácie aj na iné školou usporadúvané 

podujatia poskytne príspevok 500,- Eur na nákup dekorácií. Poskytnutie príspevku bolo 

odsúhlasené hlasovaním. 



Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup dekoračných predmetov 

v maximálnej výške 500,- EUR? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 15 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 500,- Eur na nákup dekorácií. 

 

Ad. 4. P. riaditeľka informovala o stave projektov: 

• Schválený projekt na vytvorenie piatich odborných učební (hodnota projektu 180 000 

Eur) – projekt podaný 22.12. 2017, podľa najnovších informácií sa projekt bude 

realizovať cez prázdniny 2019 

• Účasť na projekte „Dopočítajme sa k porozumeniu“ s príspevkom v hodnote cca 

187 000 Eur – nový predmet pre žiakov 2. – 9. ročníka. Začiatok realizácie v šk. roku 

2019/2020 s trvaním 2. roky. Viac informácií o obsahu učiva a spôsobe výuky p. 

riaditeľka dodá na zasadnutí RR v júni. 

• Realizácia projektu na základe aktivít rodičov z 1.C – 1200,- Eur na zveľadenie triedy 

 

Ad. 5. P. riaditeľka požiadala RR o príspevok na vybavenie novej špeciálnej učebne – 

kuchynky, kde by žiaci získavali zručnosti spojené s varením a stolovaním. Požadovaná výška 

príspevku je 8000,- Eur. Poskytnutie príspevku bolo odsúhlasené hlasovaním. 

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na vybavenie novej špeciálnej učebne – 

kuchynky sumou 8000,- EUR? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 15 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 8000,- Eur na vybavenie novej špeciálnej učebne 

– kuchynky. 

 

Ad.6. Na základe otázky rodičov ohľadom niekoľkých negatívnych skúseností 

s vyzdvihovaním detí z ŠKD p. riaditeľka s p. zástupkyňou vysvetlili pracovné postupy v ŠKD 



súvisiace s odchodom detí domov a na krúžky. Zmienený incident prešetria a budú apelovať 

na dôslednejšie dodržiavanie dohodnutých pracovných postupov. 

 

Ad.7. P. riaditeľka v závere stretnutia ešte pripomenula už jedenásty ročník školského plesu 

a všetkých srdečne pozvala. 

 

Po prediskutovaní všetkých bodov predsedníčka stretnutie ukončila. 

Zapísal: Ing. Radoslava Andruchová, Ing. Matej Kukučka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha - Hospodárenie od 01.09.2018 do 31.12.2018 
   
   
 Členské príspevky 2016/2017 a 2017/2018 16 030,44 
 Členské príspevky 2018/2019 4 800,00 
 Podiel zaplatenej dane 2016 2 839,23 
 Podiel zaplatenej dane 2017 6 468,83 

 Zostatok finančných prostriedkov k 31.08.2018 30 138,50 
   
 Členské príspevky 2017/2018 60,00 

 Členské príspevky 2018/2019 7 140,00 

 Účelový dar na mzdy asistentov 10 000,00 

 Podiel zaplatenej dane 2017 26,35 

 Príjmy spolu 17 226,35 
   
 Učebnice AnJ + NeJ + Mat. 4 043,94 

 8x dataprojektor 3 280,00 

 Imatrikulácia prvákov 183,11 

 Účelový dar na mzdy asistentov 9 700,00 

 Spanie v škole 330,00 

 Dary jesene, vianočné trhy 249,42 

 ŠKD - vybavenie tried a pomôcky na krúžky 1 117,59 

 Virtuálna knižnica 198,72 

 Výlet 8A - víťaz bodovej súťaže šk.r. 2017/2018 1 256,04 

 Štartovné súťaže 116,00 

 Bankové poplatky 79,24 

 Notárska zápisnica 54,60 
     

 Výdavky spolu 20 608,66 

   
 Finančné prostriedky spolu 26 756,19 
 z toho hotovosť 374,64 

 z toho banka účet 2924892810 26 381,55 

 


