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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 
 

 

Dňa: 23.11.2022 o 17:15 hod. 

 

Miesto: konferenčná miestnosť ZŠ Hubeného 

Za účasti riaditeľky ZŠ p. T. Kizivatovej, PaeDr. Jany Dudášovej (zástupkyne pre 1. stupeň), Mgr. 

Petronely Muchovej (zástupkyne pre 2. stupeň) a Dany Osuskej (vedúca ŠKD). 

 

Prítomní: pozri priložená prezenčná listina (27 zástupcov zastupujúcich 32 tried, celkový počet tried 

je 32 čo je 84 % účasť). 

 

Program:   

1. Informácie vedenia školy a plánované akcie 

2. Informácie o stave účtov 

3. Otázky a pripomienky od rodičov 

4. Záver 

 

Program zasadania RRZ bol jednomyseľne prítomnými schválený. Predseda RZZ Mário Tokei, 

privítal vedenie školy. 

 

1. Informácie vedenia školy o aktuálnej situácii a plánované akcie 

 

Novinky v škole: 

Vedenie školy (pani riaditeľka, pani zástupkyne a vedúca ŠKD) predstavili novinky v tomto školskom 

roku 2022/2023: 

 

• Od 1.11.2022 pracuje na škole školský zdravotník – pani Vajdiaková. Pracovná pozícia 

školského zdravotníka bola vytvorená vďaka výzve Ministerstva školstva, na ktorú škola 

reagovala. Úlohou zdravotníka je riešiť úrazy v škole, podávať medikamentóznu liečbu, taktiež 

edukovať žiakov v oblasti zdravia a prevencie ochorení. Zdravotník tiež bude prítomný aj 

s niektorými triedami v škole v prírode. Pani zdravotníčka úzko spolupracuje s lekárňou, vďaka 

čomu sa vykonala revízia a doplnenie školských lekárničiek.  
 

• Nástupom jesenných dní sa znovu zvýšila chorobnosť detí a učiteľského zboru. Vedenie školy 

preto prosí rodičov, aby žiakov, ktorí majú príznaky respiračného ochorenia nechali aspoň 2-3 

dni v domácom liečení, aby sa v tej najinfekčnejšej časti choroby nevyskytovali v kolektíve. 

Rodič by takto mal postupovať aj podľa usmernení ministerstva k fungovaniu školských 

zariadení v tomto školskom roku (dokument: Zelená otvoreným školám). Zákonný zástupca 

môže naďalej dieťaťu ospravedlniť kvôli zdravotným problémom 5 dní absencie.  
 

• Žiaci 9. ročníkov boli vyslaní na adaptačný pobyt. Pobytu sa zúčastnilo 62 žiakov. Cieľom 

adaptačného pobytu je utuženie kolektívu, prehĺbenie sociálnych vzťahov v kolektíve 

navzájom, aj s triednymi učiteľmi, vytvorenie dobrého prostredia v triedach. Žiaci deviateho 

ročníka v tomto školskom roku prechádzajú náročným obdobím vzhľadom na výmenu 

triednych učiteľov, očakávané testovanie T9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Skutočné 

náklady na adaptačný pobyt prevýšili očakávané výdavky (prudký nárast cien). Vedenie školy 

preto požiadalo zástupcov ZRŠ o preplatenie časti tohto pobytu v sume cca 2 550,- eur 

z ušetrených finančných rezerv z minulých období. Pán Tokei dal hlasovať o danom príspevku. 

Zástupcovia rodičov príspevok jednohlasne schválili. 
 

• V mesiacoch november – január škola spúšťa preventívne programy, zamerané najmä na 

prevenciu šikany. Tieto programy sú vypracované v spolupráci so školskými psychológmi, ale 

aj externými odborníkmi (napr. políciou, ). Sú zamerané na témy, ktoré aktuálne rezonujú 

v spoločnosti (napr. ,  a pod.). Preventívne programy 

prebiehajú vo všetkých triedach a vo všetkých ročníkoch, vždy primerane veku žiakov.  
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• Vedenie školy a tiež zástupcovia rodičov ocenili spoluprácu s jazykovou školou International 

House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14 , 811 06 Bratislava, ktorá začala v septembri 

aktuálneho školského roka. Odozva zo strany učiteľov a rodičov je vynikajúca. 

Pani riaditeľka poďakovala zástupkyni, p. Dudášovej a vedúcej ŠKD, p. Osuskej za ich 

vynikajúcu a namáhavú organizáciu krúžkovej činnosti v škole, aj za organizáciu zabezpečenia 

popoludňajších kurzov zabezpečovaných menovanou jazykovou školou.  

Škola zaobstarala čítačky kníh, ktoré sú dostupné žiakom školy na základe prejaveného záujmu 

prostredníctvom vyučujúceho ANJ. Čítačky obsahujú anglické knihy. 

 

• Lyžiarsky výcvik sa tento školský rok uskutoční pre žiakov 8. ročníka. Rodičia budú o danej 

akcii informovaní. Daný ročník má nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 150,- €. 

 

• Pani riaditeľka ocenila celoškolskú akciu Modelový mesiac, ktorá sa v tomto školskom roku 

organizovala na tému VEĽKOLEPÉ MESTÁ SVETA a aj všetkých žiakov a pedagógov, ktorí 

sa jej príprav zúčastnili, za ich veľmi dobrú pripravenosť a realizáciu na vysokej úrovni. 

Modelový mesiac vyvrcholil CELOŠKOLSKOU ŽIACKOU VEDECKOU 

KONFERENCIOU. Novinkou bola rovesnícka spolupráca žiakov rôznych ročníkov v rámci 

práce na jednej spoločnej téme. 

 

Plánované akcie a dôležité termíny: 

Najbližšie obdobie: 

• 1.12.2022 – Vianočná špirála 

• 6.12.2022 – vianočné dielne – podrobnosti o termíne konania triednych vianočných dielní 

dostanú rodičia od triednych učiteľov; 

• 7.12.2022 – Vianočné trhy – tento rok sa uskutočnia aj za prítomnosti rodičov, pri dodržaní 

hygienických opatrení (prekrytie horných ciest dýchacích);  

• 13.12.2022 – Lucia na škole; 

• Vianočný floorbalový turnaj Hubenka Cup: 

 20.12.2022 = pre žiakov 3. – 4. ročníka  

 21.12.2022 = pre žiakov 5. – 9. ročníka  

• Vianočné prázdniny: 23.12. 2022 – 8. 1. 2023  nástup detí do školy je 9.1.2023; 

• 25.1. 2023 polročná klasifikačná porada; 

• Najbližšie Triedne aktívy ZRŠ: – 29.11.2022 (druhý stupeň individuálne konzultácie, 1. stupeň 

prezenčne); 

• Najbližšie zasadnutie Výboru ZRŠ: 17.1. 2023 (o 17:00 hod.) 

 

Ďalšie plánované riaditeľské voľná v tomto školskom roku: 

• 1.6. – 2.6. 2023: metodické dni učiteľov 

 

Zoznam plánovaných akcií a podujatí podľa jednotlivých mesiacov je zverejnený na stránke školy. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stav účtov 

 

Stav účtov ZRŠ k 23.11.2022 sú nasledovné: 

• Účet ZRŠ: 20 879,- eur. 

• Účet Fondu opráv: 8 899,- eur. 
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Príspevky na školský rok 2022/2023: 

• 15,- € príspevok na žiaka do fondu ZRŠ za 1. polrok – termín vyzbierania 20.10.2022 

• 10,- € fond opráv príspevok na žiaka – termín vyzbierania 10.1.2023 

• 15,- € príspevok na žiaka do fondu ZRŠ za 2. polrok – termín vyzbierania 22.2.2023 

 

Predseda ZRŠ poďakoval všetkým zástupcom rodičov za výber príspevkov a všetkým rodičom školy 

za to, že v takom výraznom počte prispievajú. Zároveň zopakoval postup ako efektívne oznámiť 

zákonným zástupcom termíny príspevkov prostredníctvom všebecného e-mailu triedy.  

Pani Hanusová poprosila zástupcov rodičov o kontrolu údajov a správnu identifikáciu platieb pri 

úhradách na účty ZRŠ (označenie triedy). Pripomíname zasielať aj zoznamy prispievateľov. 

 

 

3. Rôzne 

 

• P. Tropová školu informovala o akcii Mesto pre deti, na ktorú môžu konkrétni pedagógovia 

prihlásiť svoju triedu a spolu s ňou sa tejto akcie zúčastniť. Podrobnosti sú na stránke: 

https://mib.sk/zazi-mesto-pre-deti/.  

 

• P. Benková (4.C) sa informovala ohľadom fungovania ranného kruhu (komunity). Ranný kruh 

je oficiálna prvá vyučovacia hodina v škole, v trvaní 10 minút. Je to forma triednickej hodiny, 

počas ktorej deti komunikujú s triednym učiteľom. Táto hodina je povinná pre žiakov. Prípadná 

neúčasť je klasifikovaná ako neospravedlnená absencia v súlade so školským poriadkom. 

 

• Školská brána – hlavný vchod sa denne otvára o 7:30 hod (okrem vedľajšieho vchodu pre rannú 

ŠKD). Vchod do školy je otvorený do 7:50 hod. V prípade neskorého príchodu žiaka, 

znovuotvorenie vchodu je až o 8:05. Vedenie školy upozorňuje rodičov, aby nenechávali, 

najmä mladšie, deti v tomto čase pred zavretou školou osamelé. Zodpovednosť za dieťa 

preberá škola až vstupom dieťaťa do školy. 

 

• P. Sliviaková (1.D) sa informovala ohľadom vypracovávania úloh v ŠKD. Vypracovanie úloh 

v školskom klube je na dohode s konkrétnou vychovávateľkou.  

 

• Pani Osuská (vedúca ŠKD) vysvetlila rodičom systém platieb do ŠKD. Poplatok za december, 

resp. nedoplatky za september až december, je potrebné zaplatiť najneskôr do 10. decembra 

2022! 

 

• Rodičia sa informovali, či je možnosť, aby si žiaci nosili domov obedy vo vlastných nádobách.  

Školská jedáleň nemôže vydať dieťaťu obed do svojho vlastného obedára. Ak si chcú deti 

zobrať zvyšok nedojedeného obeda (napr. buchty) do svojej nádoby, môžu tak urobiť iba oni 

sami. Jedáleň vydáva stravu podľa hygienických predpisov na výdajný riad.  

 

• Škola nemá dostatočnú priestorovú kapacitu a ani zariadenie na varenie jedál pre celiatikov, či 

iné potravinové a dietologické obmedzenia. Deti s potravinovými intoleranciami či alergiami 

majú k dispozícii chladničku, kde si môžu prinesené jedlo odložiť a mikrovlnku na ohriatie 

jedla. 

 

• Vedenie školy na otázku rodičov upozornilo, že žiaci, ktorí majú 8. vyučovaciu hodinu sa 

počas obedovej prestávky majú ohlásiť dozorujúcemu pedagógovi v jedálni. Ten zabezpečí, 

aby im bol obed vydaný prednostne a aby sa tak cez obedovú prestávku stihli najesť.  

 

• Stratené veci sú uložené na recepcii školy. Rodič môže požiadať o vstup do školy a o prístup 

k týmto veciam kedykoľvek. 

 

• Zástupcovia rodičov vyjadrili aktívnu snahu o doplnenie zariadenia v školskej kuchynke, ktorú 

používajú žiaci 1. aj 2. stupňa počas vyučovania, aj na rôzne aktivity. Škola preto pripraví 

výzvu na doplnenie zariadenia kuchynky. 
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Najbližšie TAZRŠ: 

• budú v týždni od 29.11.2022 

 

V Bratislave dňa: 23.11.2022 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová   Overovatelia: Mário Tokei, Zuzana Hamarová 


