Zápisnica z plenárneho rodičovského združenia zo dňa 7.2.2018
1. Privítanie rodičov, p. riaditeľky Vajasovej, predsedníčky Rady školy p. Krajčírovej a jej kolegov.
2. Predstavenie bodov prejednávaných na predmetnom rodičovskom združení, informovanie
prítomných rodičov a hostí o vložení mimoriadneho bodu do programu plenárneho RZ
(vyjadrenie dôvery/nedôvery p. Šimurdovi za účelom jeho odvolania z funkcie člena Rady školy ZŠ
M. Bela - na základe podnetu viacerých nespokojných rodičov, ktorých zastupoval pán Péterfi).
3. Informácia o nepoberaní 2% dane za rok 2017 + 2% daň za rok 2016
- Za rok 2016 sme získali 1.757,75,-EUR od zamestnancov školy a 354,41,-EUR od rodičov.
- Za rok 2017 sme hlasovaním odsúhlasili spoluprácu formou zmluvy s ŠTK. Za túto formu riešenia
hlasovalo 46 rodičov, proti boli 2 rodičia. Presné inštrukcie nájdu rodičia na EduPage svojich detí.
4. Informácie o čerpaní finančných prostriedkov ku 31.1.2018
- Presný rozpis nájdete na stránke školy na konci februára 2018.
5. Informácie JUDr. Chrenu o priebehu a závere petície za nedostatočnú kapacitu školy.
- Petíciu podpísalo 1.200 obyvateľov. Bola odovzdaná na MÚ v Šamoríne. Lehota vyjadrenia
Mesta (30dní) bola predĺžená o ďalších 30 dní. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v decembri
2017 vystúpil JUDr. Chrena s vysvetlením zámeru petície. Mesto sa vyjadrilo, že očakáva zníženie
počtu žiakov, nakoľko budú prijímané deti len zo Šamorína a nie aj z okolitých obcí, ako to bolo v
minulosti. Mesto si dalo vypracovať demografický prieskum (termín: do konca školského roka
2017/2018).
Pán Chrena prezentoval príklady financovania výstavby ZŠ v okolí- Čierna Voda, Dunajská Lužná.
Pán Chrena dostal z MÚ odpoveď, že petícii zatiaľ nie je možné vyhovieť, nakoľko nie sú k
dispozícii výsledky demografického prieskumu.
6. Diskusia:
- Otázky na p. Chrenu, aké údaje boli objednané v rámci demografického prieskumu.
- Názor p. riaditeľky a p. Chrenu.
- Vystúpenie p. Keresztesa za mesto Šamorín- podľa prepočtov by mala škola na počet žiakov
postačovať.
- Plán čerpania prostriedkov- RZ prispelo na lavice v šatniach sumou 5.157,53,-EUR, čo sa
niektorým rodičom nepáčilo. Pani Šipošová navrhla, aby bol na začiatku šk. r. vypracovaný rozpis
a následne odsúhlasené čerpania financií. Predsedníčka RR vysvetlila, že to nie je úplne možné,
pretože na začiatku roka nevieme, s akou čiastkou bude možné disponovať- financie prichádzajú
postupne. Príspevok sa zbiera do 15.decembra a 2% daň prichádza počas školského roka.

- Preberala sa frekvencia a čas stretnutí rodičov. Dohodli sme sa na čase o 17. 30 hod. Frekvencia
sa bude odvíjať od požiadaviek rodičov. Námety môžete zasielať mailom na:
rz.zsmbela@gmail.com.
- Riešila sa otázka súkromnej anglickej školy. Pôvodná škola nepatrila mestu.
- Bezplatné parkovanie v okolí školy je na Dunajskej ul.
- Zápasnícky klub – budova bola vybudovaná z vlastných zdrojov- využívajú ju deti našej školy do
14.30 hod. Vystúpil tréner zápasníkov p. Horváth a predstavil projekt Pasovačka pre žiakov II.
stupňa (rozvoj pohybových aktivít) .
- Vystúpenie p. Peterfiho v súvislosti s vyslovením dôvery/nedôvery p. Šimurdovi ako členovi RŠ.
Prebehla diskusia v súvislosti s Vyjadrením zamestnancov školy, ktoré bolo zaslané pánom
Šimurdovi a Chrenovi (a diskusia v súvislosti s ich odpoveďami), v ktorom zamestnanci školy
vyjadrili svoje nesúhlasné stanovisko s konaním oboch pánov (negatívna prezentácia ZŠ M.Bela
na verejnosti a iné). Vyjadrenie zamestnancov školy ako aj odpovede p. Šimurdu a p. Chrenu boli
rozposlané rodičom prostredníctvom triednych dôverníkov.
V rámci diskusie vystúpili aj zástupcovia RŠ – predsedníčka p. Krajčírová a členovia RŠ p.
Suroviaková a p. Keresztes.
Vystúpila aj triedna dôverníčka p. Brečeová, vyjadrila nesúhlas s konaním p. Šimurdu. Rovnako sa
pripájali i ďalší rodičia nespokojní s úradnými útokmi na školu ako i na samotnú p. riaditeľku.
V závere došlo k hlasovaniu, v ktorom sa vyjadrovala dôvera/nedôvera p. Šimurdovi ako členovi
RŠ. Za vyjadrenie nedôvery: 29 hlasov.
Proti vyjadreniu nedôvery: 6 hlasov.
Zdržanie hlasovania: 3 hlasy.
P. Šimurdovi bola prítomnými rodičmi vyjadrená nedôvera ako členovi RŠ. Zástupcovia rodičov
budú písomne informovať riaditeľku školy, ktorá to oznámi zriaďovateľovi ZŠ Mateja Bela a bude
čakať na pokyny zriaďovateľa.

