
Zápisnica z 2. stretnutia Výboru rodičov o.z. ZRPŠ Vazovova 4 v šk.r. 2021/2022 zo dňa
11.4.2022, 1.časť - interné stretnutie VR

(16.15 – 18.30 hod.)

Miesto konania: online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Prítomní členovia výboru: prezenčná listina v prílohe

Program stretnutia:

1.Privítanie a voľ ba zapisovateľ ky/zapisovateľa

Predsedníčka ZRPŠ Mária Rothensteinová privítala všetkých zúčastnených zástupcov rodičov. Predstavila
program stretnutia, ktorý je rozdelený na dve časti. I.časť - interné stretnutie Výboru rodičov. II.časť - verejné
stretnutie Výboru rodičov (ďalej len „VR“) za účasti rodičov a pedagógov základnej školy. Za zapisovateľku
bola zvolená Barbara Krištofíková.

2. Kontrola uznesení z posledného stretnutia 20.4.2021.

1.1 splnené
1.2 splnené
1.3 splnené
1.4 nesplnené, čakali sme aj kým prídu 2 percentá za rok 2021 a dokončíme veľký grant revitalizácie
1.5 nesplnené, súvisí s bodom 1.4 Stanovy sú nachystané, stačí prepísať na minv.
1.6 nesplnené, neposunuli sme sa v tejto téme
1.7 splnené
1.8 nesplnené, resp. Nevieme ako to reálne v jednotlivých triedach beží
1.9 nesplnené, nevrátili sme sa k tomuto bodu neskôr počas stretnutia
1.10 splnené



3. Hospodárenie o.z. v šk.r.2021/2022 (Darina Koedam)

Hospodárenie: tých 2000€ - už nemáme, je vyčerpaných za deň učiteľov a ďalšiu štúdiu

Uznesenie č.1: Hlasovanie sme k  správe o hospodárení za rok 2021 sa z dôvodu nedostatočného počtu
členov Výboru rodičov uskutoční per rollam.
T: do 30.5.2022                                                                                                        Z: Mária Rothensteinová

Plán čerpania finančných prostriedkov

Uznesenie č.2: Plán čerpania finančných prostriedkov nebol na tento kalendárny rok navrhnutý. Na účte o.z.
je zostatok vo výške 2872,75 eur, ktorý slúži na úhradu pripravovanej projektovej dokumentácie k 2.fáze
revitalizácie školského dvora vo výške 2000 eur a bežné poplatky súvisiace s vedením účtu.
T: október 2022                                                                                               Z: p.Koedam, p.Rothensteinová

Pripomienka: Nie je prehľadné prijímanie príspevkov ZRPŠ. Keďže bola možnosť uhradiť príspevok dvoma
spôsobmi, t.j. priamo na účet o.z. alebo cez triedneho zástupcu.



Uznesenie: Do konca mája 2022 zverejniť na stránke školy zoznam tried a výšku príspevkov, ktoré rodičia
jednotlivých tried poskytli škole v školskom roku 2021/2022:
Termín: 30.5.2022                                                                                         Z:p.Koedam, p.Rothensteinová

5. Zmena účtu
Tatra banka, v ktorej má v súčasnosti o.z. účet  má  vysoké poplatky za vedenie účtu a zároveň za každú
transakciu, prevod sú sťahované poplatky. Po vyúčtovaní poskytnutej dotácie z  grantu hl.mesta. k 1.fáze
revitalizácie školského dvora bol zrušený podúčet o.z.. Hlavý  účet sa bude meniť v decembri 2022 formou
služby  “Switch”. Vybrali sme Fio banku.

Uznesenie č.3:
Zmena banky o.z., v ktorej bude vedený účet sa uskutoční v poslednom mesiaci kalendárneho roka 2022.
Dôjde ku zrušeniu účtu v Tatra Banke a otvoreniu účtu vo Fio Banke.

T: december 2022                                                                                            Z: štatutárni zástupcovia o.z.



II.časť – verejné stretnutie výboru rodičov (rodičia prihlásení cez online formulár) od 17.00
do 18.30 hod.

1. Organizácia verejného stretnutia (Mária Rothensteinová)

Predsedníčka o.z. ZRPŠ Vazovova privítala rodičov, ktorí sa pripojili a za vedenie školy: pani riaditeľku Janu
Štefkovú a pani vedúcu ŠKD Darinu Matejovú. Pani Rothensteinová predstavila program a pravidlá
komunikácie v online prostredí, poprosila prítomných o dodržiavanie pravidiel počas online stretnutia a
predstavila možnosti, ktorými je možné zapojiť sa do diskusie. Z hľadiska obsahu, bol po každom bode
programu, vyčlenený priestor na diskusiu. Zápis vyhotovuje Barbara Krištofíková a bude zverejnený na webe
školy.

Pravidlá komunikácie



2. Hospodárenie o.z. v šk.r.2020/2021 (Darina Koedam)



Hospodárenie: poďakovanie za vyššie sumy, za granty, sprehľadnenie, príjmov a výdavkov,

Uznesenie č.4: Na stránke školy budú zverejnené výdavky  a suma vyzbieraná za triedu.
T:16.5.2022                                                                                                   Z:p.Koedam, p.Rothensteinová

- zostatok 2800 eur - 2000 eur ide na projektovú dokumentáciu ďalšej fázy revitalizácie, bol tiež
podkladom pre stavebné povolenie a pamiatkárov

3. Aktivity o.z. Od septembra 2021 (Barbara Krištofíková)







4. Informácia o revitalizácii školského dvora, predstavenie 2.fázy  (Mária Rothensteinová/Daniela Križanská)

K druhej fáze máme všetky podklady a povolenia - súhlas od pamiatkárov, od stavebného úradu mestskej
časti Staré Mesto, pracujeme s návrhom ako by mohla vnútorná časť (EPDM) multifunkčného ihriska vyzerať.
Máme  zaujímavý návrh architektov, s ktorými spolupracujeme od pána Gavaldu.

Potrebujeme zohnať financie na zrealizovanie  2. fázy revitalizácie, vyriešiť časť trávnatej plochy a plochy



multifunkčného ihriska.
Pani riaditeľka informovala, že koncom školského roka sa škole podarilo získať  financie na workoutové
ihrisko. Čakáme kým sa stabilizuje teplota, aby to bolo plus 5 stupňov, dĺžka prác má byť 2 týždne, aby sa
mohli práce nielen zrealizovať, ale aby bolo ihrisko aj funkčné..

Výber príspevku – malá informovanosť
p.Rothensteinová - zodpovedali sme  v časti hospodárenie

Ako škola plánuje začleniť deti z Ukrajiny do tried?
p.riaditeľka - škola neplánuje, škola začleňuje, momentálne má ZŠ Vazovova 69 detí z Ukrajiny,  28  na
2. stupni, 40 na 1. stupni. Zriaďovateľ upravil normy, tak, aby navýšil možné počty žiakov tried: na 1. stupni
do počtu 28 žiakov na triedu, na 2. stupni 32 žiakov na triedu
Deti sú začleňované do bežných tried,realizujeme jazykové kurzy, deti zároveň delíme do 4. skupín, podľa
ročníkov: 1-2, 3-4, 5-6, 7-9 v rámci jazykového kurzu, ktorý majú 4x do týždňa v rámci vyučovacej hodiny.
ZŠ zároveň zháňa pani učiteľku z Ukrajiny, pre 1-2 ročník, pre deti, tých je 16, aby aj ukrajinčinu ich učila.
Všetci kolegovia, vychovávateľky, vhupli z doby covidu do doby ukrajinskej vojny. ZŠ prijíma primárne
žiakov, odídencov, ktorí sem obvodovo patria. Je to vnímané, ako tí, ktorí sa sem prisťahujú. Deti sú
zaraďované do školského klubu. Mnohí rodičia si vybavujú hmotnú núdzu. Všetky deti, ktoré sú v hmotnej
núdzi, majú odpustený škd príspevok. Nie všetky deti využívajú desiaty, obed, 24 detí, zhruba 3 na
oddelenie.

Ako môžeme ako rodičia pomôcť?
Pani riaditeľka poďakovala rodičom a deťom za zbierku. Dieťa, ktoré príde dostane školskú aktovku, zošity
perá, pastelky, každé dieťa z Ukrajiny dostane krásnu výbavu. Ak sa pomôcky minú, ozvú sa. Oblečenie
zatiaľ majú. Môžeme zistiť.

Veľa rodičov sa ozvalo, sú ochotní platiť deťom obedy, stravu. Túto ponuku zatiaľ nebudeme využívať, lebo
to bude štát preplácať - v marci 2023. Máme spoločnosti, ktoré dali sponzorský dar na stravovanie detí z
Ukrajiny, do konca školského roka.

Používanie mobilných telefónov bolo pred covidom v školskom poriadku počas vyučovania zakázané,
prečo je dovolené  ich používať počas veľ kej prestávky?

Po covide prišli do školy deti z 2. stupňa s tým, že sú na mobiloch závislé, rieši sa to so školskou
psychologičkou. Skončil sa covid, prišla vojna na Ukrajine, tým deťom sme umožňovali používať mobil na
preklad. 95 percent nevie ani cudzí jazyk. Učia sa výlučne ukrajinčinu a majú matematiku. Polovica z detí na
2. stupni nepozná latinku ...Z toho titulu sa umožnilo používanie mobilov. Pedagogický zbor sa dohodol na
“veľkej prestávke”
Niektoré deti začnú prejavovať príznaky závislosti, začnú sa klepať, po nejakom čase, v polovici vyučovania
ich “nasýtime,” aby zvládli do konca vyučovania zase bez použitia mobilu.
Predpokladá sa, že od septembra sa bude upravovať školský poriadok. Dieťa bude odovzdávať mobil do
skrinky – musí sa to aj právne ošetriť, aby to bolo v súlade so zákonom. Nie sú to jednoduché veci. Škola



síce nezodpovedá za drahé veci, ktoré si deti vezmú do školy, avšak ak zoberie telefón a s telefónom sa
niečo stane – je to zodpovednosť školy.
Či je ešte možné sa vrátiť do doby späť pred závislosťami na mobiloch aj s podporou psychológov?
Psychológovia to riešia s rodičmi.  Častokrát sú rodičia v odpore s tým, aby riešili problém so závislosťou,
šikanou, anorexiou . Psychológovia odporúčajú danú situáciu riešiť, ale zlyháva to na rodičoch.

Aké sú možnosti  ŠJ - variť pre deti s potravinovými alergiami? Deti si nosia vlastné jedlo, ktoré im
ohrievajú. Ak celiakia, alebo laktóza?
Aby škola mohla variť pre dietárov, tak podľa usmernení, je potrebné mať na každú diétu aspoň 5 detí - tzn.
5 detí s diabetom, 5 detí celiatikov etc. (zatiaľ nemáme)
Okrem toho by ŠJ musela zakúpiť vybavenie a zamestnať špeciálne jednu pracovnú silu (kuchára), ktorý by
varil výlučne len pre tieto deti.
Zároveň cena za stravnú jednotku pre rodiča by bola vyššia.

Škola umožňuje deťom priniesť si vlastné jedlo, ktoré sa deťom zohrieva.
Viac informácii u vedúcej ŠJ p. Némethovej - znemethova@zsvazovova.sk, 02/52 49 14 68

Jedáleň začala robiť čerstvé šaláty? O aké šaláty ide?
V rámci jedálnička je napísaný aj šalát, či ovocný, alebo zeleninový, je to na bufetovom stolíku, keď dieťa
chce, má chuť, môže si naložiť a dať si.
Začalo sa s 2 šalátmi, nie je to však finančne možné robiť 2 druhy šalátov. “Prerábame” na šalátoch.

Aké by bolo navýšenie na stravu, ak by tie šaláty sme chceli zachovať?
Je pred voľbami, nikto zvyšovať nebude. Je to dané VZN – sú stravné pásy, koľko stojí 1. a 2. stupeň a réžia,
je cca 60 centov…

Desiata v ŠJ: Pani riaditeľka poprosila, že ak  ju deti z 1. stupňa nedojedia, nech si zoberú so sebou na
neskôr. Je to smutné vidieť načaté desiaty v koši, keď ich môžu cez ďalšiu prestávku dojesť.
Detičky z 1.stupňa sa tiež vedia dostať k salatom v rámci družiny?
Šaláty: deti z 1. stupňa požiadajú vychovávateľku, stojí tam a naberá im. A to je okrem šalátu, ktorý
dostávajú k obedu.
škola mala program – ovocie – porkačuje to, dáva sa to rovno do tej čiastky “šaláty”

Ako funguje poistenie keď má dieťa počas školskej dochádzky úraz, kedy je potrebné doniesť papiere a
podobne.
Ak sa dieťaťu stane úraz, musí povedať pani uč. alebo  p. vychovávateľke. Úrazy sa stávajú.
Postup je, musí to byť zapísané v knihe úrazov školy, kto sú svedkovia, ako bola poskytnutá pomoc.
Napr. Dieťa išlo na wc, druhý udrel dieťa do hlavy dverami. Jednoducho dvere – muselo to byť zapísané.
Potom ako zák. zástupca idete k lekárovi, závisí od toho, čo sa udialo – zlomenina. My ako škola, pokiaľ si
chcete uplatniť z poistky financie, škola dá tlačivo, pri poslednej kontrole u lekára, vám musí vypísať, čo sa
stalo, aká je dlhá rekonvalescencia, čo tam bolo, aká je miera úrazu, ako dlho bude trvať, kým sa dá do
poriadku. Donesú do zš, zš dá poistku školy. Potom to ide na poisťovňu a poisťovňa to rieši priamo z
rodičom. Poisťovňa iba povie škole, či preplatí, alebo nie.

Škola každý rok k 15.9. poistí všetky deti, ktoré má vo svojom zozname. Deti, ktoré nastúpili v septembri,
poistené sú, čiastky nie sú horibilné. Je to základná poistka na úraz. Možno od budúceho šk.r. navýšiť sumu,
ktorú si môžu rodičia doplatiť.

Ako sa bude riešiť parkovaniu áut?
Do konca školského roka asi nijako, a potom, buď sa zruší, alebo bude len čiastočné.
MHD sa dá dostať všade, zároveň je pre kolegov, ktorí parkovisko potrebujú podstatné, že je to benefit od
zamestnávateľa. Nemusíte sa báť, že deti budú dýchať viac splodín ako vazovova “vytvorí”.
Zatiaľ parkujeme, pedagógovia sú však informovaní, že to zo dňa na deň môže skončiť.

Zachytili sme informáciu, že bude na školách LGBT výchova.
Škola nebude deti vzdelávať v tejto oblasti.

Plánuje sa deti viac vzdelávať aj o triedení odpadu a udržiavaní poriadku aj na školskom dvore?
Každoročne sa zapájajú do kampaní, v každej triede smetné koše na papier, plasty. Týždenník má povinnosť
vynášať papiere, plasty. Na školskom dvore sa starajú o predzáhradku, a ak treba vyzbierať papiere, robí sa
to v rámci technických prác.



Niektorí žiaci nechcú ani po sebe upratovať .”Na čo je tu pani upratovačka?” P.riaditeľka sa pýta, že či si ju
platí? Však “Upratovačka uprace, školník pozametá.” Postupnými krokmi sa snažíme. Keď sa robili dielne,
prišlo od rodičov, prečo dieťa muselo umývať poličky? Môžu sa samozrejme urobiť prednášky, workshopy ....
Sme otvorení rozbehnúť aktivity
Je tam malý smetný kôš na dvore?
p.riaditeľka: Asi nie je osadený, môžu osadiť. Smetný kôš je hneď pri vchode do školy z dvora, ale je jasné,
že keď potrebuje odísť zo školského dvora nepôjde tam.
p.Matejová: Mali sme stojan kovový a po skončení činností sa dá to z neho vrece vyhodiť do veľkého
kontajnera.

Neplánuje sa náboženská výchova hodnotiť len absolvoval?
Či sa akákoľvek “výchova” známkuje, to sa schvaľuje na pedagogickej rade vždy na začiatku školského roka.
Všetky výchovy sú hodnotené známkami, etika, vv, hv, nv, tech v. ... schvaľujú to kolegovia, dá sa dať návrh,
ale určite až do ďalšieho školského roka.

Akú pomoc potrebuje škola od rodičov?
Vypratať 3 CO kryty, ktoré sú v rámci Starého Mesta. Dostal sa tam všetok nepotrebný nábytok, staré lavice,
stoličky, žinenky. Historicky jeden kryt využívali skauti, v tých krytoch sú nejaké koberce, stoličky, kotlík an
guláš. Nachádzajú sa tam 100 ročné filtre.
20-22. apríl. Časovo – celý deň, závisí od počasia, od 9.00 do 19.00 hod. Kontajner  bude pristavený do
konca týždňa.

Uznesenie č.5:
Informácia pre všetkých rodičov. Dotazník, a prehľad, kto by sa mohol zúčastniť vypratávania CO krytu.
T: 18.4.2022                                                                                                                Z:p.Rothensteinová

Školský klub detí:
Pani Matejová poďakovala za darovanie pekného darčeku na deň učiteľov toho, že si rodičia všímajú
zamestnancov školy, zároveň sa chcela poďakovať za zbierky hier, nové hry, lopty, čo je veľká pomoc.

V júni – je veľa akcií, kino, divadielko, korčuľovanie, atď.
? 2. júna urobiť Deň detí? skúsime sponzorské veci, p.Matejová osloví p. Válkovú.

Niektorí rodičia radi prispejú na podobné pekné aktivity pre deti len treba dať informáciu (pani Eliášová 1.D)

p. Matejová je rada, že sa komunikácia rozbieha, možno povzbudiť aj ostatných rodičov.

6. Závery, zhrnutia, termín ďalšieho plánovaného verejného stretnutia VR (Mária Rothensteinová)

Uznesenie 1-5 sa nachádzajú za každou časťou napísané priamo v zápise.

Uznesenie č. 6
Zápis zo stretnutia bude zverejnený na stránke školy a zaslaný všetkým rodičom.

T: 20.5.2022                                                                                            Z: členovia Výboru rodičov

Zapísala: Barbara Krištofíková
Overila: Mária Rothensteinová



Príloha

Prezenčná listina

2.stretnutie Výboru rodičov, 11.4.2022

Trieda/Funkcia Meno a priezvisko Prítomný/Neprítomný

Predsedníčka Mária Rothensteinová Prítomná

Hospodárka Darina Koedam Prítomná

1.A Katarína Hnátová Neprítomná

1.B Dana Bardošová Prítomná

1.C Maria Emodyova Neprítomná

1.D Michal Grosoš Neprítomná

2.A Michaela Sasková Neprítomná

2.B Simona Sýkorová Prítomná

2.C Stanislav Kočan Neprítomný

3.A Michaela Rudinská Prítomná

3.B Daniela Smolinská Šuhajová Prítomná

3.C Daniela Križanská Prítomná

4.A Michal Mrázek Prítomný

4.B Barbara Krištofíková Prítomná

4.C Michal Mrázek Prítomný

5.A Viktor Švehla Prítomná

5.B Veronika Hanulová Neprítomná

5.C Dana Valková Prítomná

6.A Anetta Istenes Prítomná

6.B Zuzana Slezáková Dobšovič Prítomná

6.C Lenka Klestincová Neprítomná

7.A Elena Gallovičová Prítomná

7.B Eva Urlandová Prítomná

7.C Iveta Isterová Prítomná

8.A Lucia Lorinczová Prítomná

8.B Marcela Hanzelová Prítomná

9.A Peter Fillo Ospravedlnil sa

9.B nemá zástupcu Neprítomný


