Rodičovské združenie základnej školy Mateja Bela, Kláštorná 4, 931 01 Šamorín
Občianske združenie, IČO: 42287456

Program zasadnutia Rady rodičov 22.9.2021
Účasť: z celkového počtu 43 triednych dôverníkov zastupujúcich 46
tried, sa zúčastnilo 36 triednych dôverníkov, svoju neúčasť
ospravedlnili 4 triedni dôverníci a neprišli 3.
1.

Privítanie a oboznámenie sa s plánom a hospodárením od pani
riaditeľky
- Vyhodnotenie minulého šk. roku pani riaditeľkou. Minulý rok
bolo dokopy 1098 žiakov. Minulý rok druhý stupeň 591
žiakov. Tento šk. rok je dokopy 1093 žiakov.
- Integrovane deti: 99+58
- Zápis do 1. ročníka 140 žiakov. 6 bolo odmietnutých z dôvodu,
že nepatrili do školského obvodu.
- 5 žiakov na 1. stupni neprospelo. Druhý stupeň neprospeli 4,
ale mali komisionálky.
- Plánuje sa lyžiarsky výcvik na dec a januar pre 8smakov.
Dotácia je 150 eur. Ostatné hradí rodič. Lyžiarsky sa presunie
zo siedmakov na ôsmakov. Kvôli epidemiologickej situácii
nebude škola v prírode.
- Prišla ďalšia dávka testov, pani riaditeľka ich bude deliť medzi
jednotlivých žiakov.
- Zatiaľ nemáme kvôli pozitivite zatvorené žiadne triedy.
- Keď je podozrenie na pozitivitu, nezaočkované dieťa môže ísť
do školy len po negatívnom výsledku PCR testu.
- Pani riaditeľka je poverená riaditelka, už 2x na pol roka.
- Pani riaditeľka nás informuje, že bude voľba zástupcov rodičov
do Rady školy. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy bude
online – bude to zároveň jediné plenárne zasadanie rodičov aké
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bude. Voľba bude tajná a bude cez edupage. Budeme voliť 4
zástupcov rodičov do Rady školy. Pani riaditeľka ešte o tom
pošle správu všetkým rodičom cez edupage a vyzve rodičov,
aby sa prihlásili ako kandidáti. Voľba prebehne v októbri.
2.

Otázky triednych dôverníkov na pani riaditeľku : možnosť online
výučby z dôvodu choroby alebo karantény, a iné
- Otazka 1: Online vzdelávanie pri karanténe žiaka v triede: je to
možné? Pani riaditeľka si otázku zapísala a pošle nám na ňu
odpoveď. Kombinované vyučovanie nie je vyskúšané. Je
komplikované ale podľa pani riaditeľky sa to bude dať.
- Ot 2 : Môzu zaočkované deti chodiť do školy aj keď bude
trieda v karanténe ? odpoveď: Keď sa trieda dá do karantény,
bude sa zisťovať kto je zaočkovaný a kto nezaočkovaný.
Zaočkované deti budú v škole a nezaočkované doma. Výnimka
z karantény(očkovanie, prekonanie covidu) sa bude musieť
dokázať cez edupage.
- Ot3 : Škola v prírode nebude? Odpoveď:Nie, nebude.
Neodporuca sa. Lebo v strediskach je viac škol spolu.
- Ot4: Kedy sa ustália časy odchodov na obed? Teraz sa to nedá.
Kvôli opatreniam sú obedy časovo rozložené. Časy obedov sa
menia podľa toho koľko detí je prihlásených v daný deň na
obed.
- Ot5: Plavecký výcvik: Odpoveď: Zatial sa o ňom neuvažuje.
Nesmú sa miešať deti.
- Ot 6: Vrátia sa peniaze za plavecký? Druhák minulý rok
zaplatil , ale ešte mu nevrátili peniaze. Odpoveď: Treba
vyžiadať od osoby, ktorá poplatok za plavecký zbierala.
- Ot7: Aké bude vyučovanie keď je v triede len málo
zaočkovaných? Odpoveď: Menšina sa prispôsobí väčšine.
Kombinovaná výuka sa uskutoční ak je viac ako 50 percent
zaočkovaných detí v triede.
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- Ot8: Rozlúčky pre deviatakov budú? Odpoveď: Sú
naplánované, ale uvidí sa podľa epidemiologickej situacie.
Rozlucka sa minulý rok robila v rámci triedy.
- Ot9: Samotesty. Platí, že keď sa nebudeme testovať,
nedostaneme ďalšie testy? Odpoveď: V preberacom protokole
je napísané, že sa odporúča testovať pravidelne v utorok
a štvrtok. Pani riaditeľka hovorí, že je dôležité podať
oznámenie kedy bol test použitý prostredníctvom edupage –
časť žiadosti/vyhlásenia „Oznámenie o použití domáceho AG
samotestu“ . Testovanie samotestom odporúča u detí u ktorých
je podozrenie na pozitivitu.
- Ot10: Kam sa posielajú výsledky antigénových testov.
Odpoveď: Ministerstvu školstva
- Ot11: Sú problémoví blicujúci žiaci stále tí istí alebo pribúdajú
noví? Odp: Stále tí istí.
- Ot. 12: Kedy treba oznámiť použitie samotestu? Vždy pri
použití. Pozitivitu dieťaťa je rodič povinný oznámiť škole aj
detskému lekárovi. Škola je povinná poskytnúť údaje o deťoch
v karanténe regionálnemu úradu verejného zdravotníctva z
dôvodu ochrany verejného zdravia.
- Ot13: Budú rodičovské združenia? Odpoveď: Nie, len online.
3.

Diskusia a hlasovanie o schválení nových stanov Združenia
rodičov ZŠ Mateja Bela
Tajomníčka p. Mikulášová vysvetlila aké sú dôvody k prijatiu
nových stanov – flexibilita pri platení faktúr, mimoriadna situácia
počas pandémie kedy nie je možné zvolať osobné stretnutie Rady
rodičov, úprava volieb členov predsedníctva a revízora Rady
rodičov.
a. Hlasovanie o tom, či môžeme o prijatí nových stanov
hlasovať väčšinou prítomných (vyžadované platnými
stanovami z 3.11.2011): Všetci prítomní 36 sú Za.36 ZA.
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ROZHODNUTIE: Rada rodičov bude o prijatí návrhu
nových stanov hlasovať väčšinou prítomných triednych
dôverníkov.
b. Hlasovanie či zostane kritérium 15 hlasujúcich ako kvórum
pri online hlasovaní podľa čl IV, ods. 13 návrhu nových
stanov. ZA: 28 triednych dôverníkov z 36 prítomných.
ROZHODNUTIE: V návrhu nových stanov sa ponechá
kritérium 15 hlasujúcich ako kvórum pri online hlasovaní
podľa čl IV, ods. 13 návrhu.
c. HLASOVANIE o prijatí návrhu nových stanov ktorý tvorí
prílohu tejto zápisnice ZA: 35 z prítomných 36 triednych
dôverníkov.
ROZHODNUTIE: Rada rodičov prijala návrh nových
stanov, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
4.

Odstúpenie starého predsedníctva a zvolenie nového
predsedníctva Rady Rodičov a revízora
Doterajší Výbor Rady rodičov a revízor zložili svoje funkcie.
a. HLASOVANIE o voľbe predsedu Predsedníctva Rady
rodičov. Jediný kandidát je p. Iveta Košovská. Všetci
z prítomných ZA, teda 35 triednych dôverníkov ZA. (Jeden
triedny dôverník sa ospravedlnil a musel už odísť.)
Predseda predsedníctva Rady rodičov nepožaduje žiadnu
odmenu pre predsedu podľa čl. V ods. 12 Stanov, preto
hlasovanie o výške odmeny neprebehlo.
b. HLASOVANIE o voľbe tajomníka Predsedníctva Rady
rodičov. Jediný kandidát je p. Katarína Ďurovková. Všetci
z prítomných ZA, teda 35 triednych dôverníkov ZA.
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c. HLASOVANIE o voľbe hospodára Predsedníctva Rady
rodičov. Jediný kandidát je p. Martina Mikulášová. Všetci
z prítomných ZA, teda 35 triednych dôverníkov ZA.
d. HLASOVANIE o voľbe revízora Rady rodičov. Jediný
kandidát je p. Iboya Puhová. 34 triednych dôverníkov ZA,
z 35 prítomných triednych dôverníkov.
5.

Predstavenie hospodárenia Združenia rodičov ZS Mateja Bela za
rok 2020/2021
Predsedkyňa pani Iveta Košovská hovorí o plnení rozpočtu
schváleného pre minulý školský rok. Presné údaje sú na stránke
Rady rodičov http://www.zsklasam.sk/index.php/home/zakladneinformacie/rada-rodicov . Na účte je ku 21.9.2021 28019,05 EUR.
ZRPŠ treba odovzdať do 15.12.2021.
Predsedkyňa navrhuje novú položku do rozpoču pre tento školský
rok, aby boli ocenení vždy 2 žiaci z každej triedy.
Pripomienka: Triedni dôverník p. Daniel si myslí, že treba určiť
kritériá výberu odmenených žiakov. Vypracuje ich a pošle
predsedníctvu na email.
Predsedkyňa navrhuje zvýšiť položku rozpočtu odmena účtovníka
na 200 eura, pretože sa mu zväčší pracovná záťaž v dôsledku
párovania platieb ZRPŠ priamo na účet združenia.
Predsedkyňa prosí o návrhy na darčeky na Mikuláša.

6.

Návrhy a diskusia k rozpočtu na školský rok 2021/2022: nový
rozpočet sa príjme na druhom stretnutí Rady rodičov v tomto
školskom roku
Diskusie o rekonštrukcii predného dvora školy , o výletoch pre
deti atď.
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Predsedkyňa informovala, že mesto plánovane vymieňalo
potrubie v prednom dvore školy.
Na mesto sme dali návrh na príspevok z participatívneho rozpočtu
na vonajšiu biologickú učebňu. Od 30.9. 2021 bude sms
hlasovanie. Od mesta môžme získať až 3000 eur.
Mesto nás informovalo, že plánuje zbúrať baraky a zahrnie to do
rozpočtu na nasledujúci rok 2022.
7.

Diskusia k dotazom triednych dôverníkov
a) P. Nagyová: Upozornila na zlú kvalitu výuky korčuľovania
v Hamuliakove ktorá bola poskytovaná našim žiakom.
b) P. Chrena: ZRPŠ nie je rovnomerne rozložené, treba ho rozložiť
rovnomerne medzi ročníky. Predsedkyňa odpovedá, že sa cez
edupage spýtame priamo triednych učiteľov čo by uvítali.
c) pripomienka: Keby sa podarilo pre 5takov vybaviť nejakú
náhradu školy v prírode, môže to Združenie finančne podporiť?
Predsedkyňa povedala, že môžeme to dať do návrhu rozpočtu.
d) Pripomienka: Sťažnosť na Spievankovo. Druháci mali od pani
učiteľky zakázane tam ísť a bolo im to ľúto.

8. Ukončenie zasadnutia Rady rodičov
Za správnosť Martina Mikulášová

Príloha: Stanovy Rodičovského združenia Základnej školy Mateja
Bela, Šamorín schválené 22.9.2021
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