Riadne zasadnutie Rady rodičov (RR)
29. 03. 2017
ZŠ Dunajská Lužná
Prítomných 20 členov RR + riaditeľka ZŠ
Navrhnutý program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o programe
3. Sumárna informácia k podnetom zo zasadnutia 1/2017, podnety a informácie od
riaditeľky školy
4. Informácia k školskej jedálni
5. Informácia k bufetu
6. Rôzne, návrhy & podnety
7. Záver
Hlasovanie o programe: za 18, proti 0, zdržalo sa 0
1.

•
•

Sumár z minulého zasadnutia
Riaditeľka ZŠ sa písomne vyjadrila k návrhom z minulého zasadnutia RR, z 24.1.2017.
Vyjadrenie bolo distribuované medzi členov RR v digitálnej forme.
Čo sa týka povolení z Obecného úradu na prejazd ulicami s obmedzenou prevádzkou:
škola by potrebovala cca 6 povolení – na OÚ bola podaná nová žiadosť s novými
odôvodneniami, ale odpoveď ešte neprišla
Beseda Bezpečnosť na internete – uskutočnili sa dve besedy, zorganizoval ich p.
Mikulaj v spolupráci s eSlovensko, Akadémiou PZ a odborom počítačovej kriminality
PPZ: 1. marca v 5. triede pre 25 detí: interaktívna beseda, pexeso s profilmi a fotkami,
varovanie vo veci falošných profilov.
Druhý krát 15 marca pre celý 6. ročník, režisér Drobný – videoprodukcia filmu
o speváčke, ktorá prežila kyberšikanu, diskusia k tejto tému, dobrý ohlas a záujem
Podnety a informácie od pani riaditeľky:
Riaditeľka chváli deti za upratovanie areálu okolo školy, ich pomoc a ochotu.
Veľmi čerstvá informácia - pani vedúca ŠJ zavádza čipy do jedálne
Prvý čip je zadarmo, pri strate nový stojí 5 eur
Do 6 apríla budú vydané šeky, do 10 apríla treba zaplatiť, keď rodič nezaplatí načas, čip
nebude fungovať. Rodičia už vyjadrili negatívne reakcie..., je potrebný korekčný
systém... napríklad upomienka (možnosť 3x obedovať aj bez zaplatenia a pod.)
Prvý mesiac až dva používania čipov budú skúšobné, systém sa bude dolaďovať
Odhlasovanie detí –sa nemení, bude prebiehať tak isto ako dosiaľ: telefonicky alebo emailom. Ak sa dieťa neodhlási ráno, vznikajú prebytky. Je možné sa s čipom odhlásiť??
Dotazy od členov RR, ktoré sa budú postupne riešiť, objasňovať:
Čo sa stane keď dieťa omylom pípne čipom 2x? Odpočíta sa dva krát suma za obed?
Keď dieťa chodí na obedy a nemá zaplatené, môže rodič dostať nejakou formou
upozornenie? Je možné aby rodič bol upozornený na nezaplatené obedy?
Platiť za jedáleň vopred a nie spätne, zjednoduší riešenie problému s neplatičmi alebo
chronicky oneskorenými platiacimi. Od nového školského roku (2017/2018) RR
navrhuje platbu za obedy vopred a nie spätne. A iné...
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Opatrenia v škole ohľadne vší, minulý týždeň sa kontrolovali dennodenne a na druhom
stupni raz za týždeň, takáto kontrola v triede zaberá veľmi veľa času
Tento týždeň sa deťom už vlasy naďalej kontrolovať nebudú, lebo škola už kontrolovala
veľmi veľa, no žiaľ sú rodičia, ktorí neurobia potrebné kroky na riešenie tejto situácie
doma a preto sa problém nepodarilo riešiť a pretrváva.
V poslednom období chýbalo z dôvodu chorôb 8-10 učiteľov, najväčší problém bol
v druhom ročníku. V jednej triede mali veľmi dlho zástup, jednu triedu muselo vedenie
triedy dočasne rozdeliť do zvyšných tried...
Učiteľov na prvom stupni niet, je veľký problém nájsť nových učiteľov. Jednoducho ich
je na trhu práce veľký nedostatok. ZŠ by ešte ďalšie potrebovala učiteľky na prvý
stupeň.
Bola havária vody, do jedného dňa bola havária opravená.
Na minulom stretnutí RR sa spomínali čitateľské denníky – ZŠ zorganizovala triedne
a školské kolo čítania na rýchlosť i čítania na porozumenie. Deti budú čítať dve knihy do
roka...
Bude zápis prvákov. Viac informácií a podrobných je na webe školy.
Na škole pracuje špeciálna pedagogička, bude si brať začlenené deti s poruchami
učenia a venovať sa im individuálne. Prednostne sa bude venovať deťom z 1. stupňa
a deťom z 2. stupňa bude mať len konzultácie. Keď budú pripomienky a návrhy k jej
práci, prosíme adresovať na vedenie školy. Je v náplni práce špeciálnej pedagogičky
venovať sa individuálne deťom s poruchami učenia, pomáhať im a navrhovať spôsoby
učenia. Začlenené deti majú nárok na takýto dohľad, konzultáciu, individuálny prístup.

2. Informácie o školskej jedálni, poskytla pani Glasová
Pani Glasová a členovia stravovacej komisie z členov RR (p. Glassová, p. Baďová, p.
Kučerová, p. Lupták) vypracovali písomný dokument a odporúčania. Sú priložené na záver
tohto zápisu.
S vedúcou jedálne sa uskutočnili 2 stretnutia.
Dotaz: Má zmysel, aby sme poslali list na Obecný Úrad a apelovali na nich, že situácia so
školskou jedálňou je kritická, žiadame rozšírenie, alebo postavenie druhej jedálne, ktorá
by varila pre škôlky a dôchodcov...?
Uznesenie: RR berie na vedomie Odporúčania a zistenia stravovacej komisie. Materiál
bude v elektronickej forme distribuovaný medzi členov RR a po zapracovaní pripomienok
stravovacia komisia oboznámi s odporúčaniami vedúcu ŠJ i zriaďovateľa.
Zároveň RR navrhuje bezodkladne odporučiť vedúcej ŠJ:
Vyradiť doplnkové sladkosti, jogurty a iné prídavky k obedu, okrem ovocia
Vyradiť jedlá ako langoše, špekáčiky a párky
Hlasovanie o tomto uznesení:
za: 17 proti: 0, zdržalo sa 0
3. Bufet
Uznesenie:
RR berie na vedomie písomné stanovisko riaditeľky ZŠ k bufetu a
odporúča – zverejniť na webe školy sortiment ponúkaný v bufete aj s cenami.
Hlasovanie o tomto uznesení:
za: 17, proti: 0, zdržalo sa 0
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4. Rôzne:
- V priestoroch školy sa objavujú reklamy na cirkusy, zľavnené vstupenky a pod.: je to
komerčná aktivita na pôde školy, v cirkuse dochádza k nehumánnemu jednaniu so
zvieratami.
RR navrhuje nedistribuovať takéto reklamy a vstupenky v areáli školy.
Hlasovanie: všetci prítomní členovia RR s tým súhlasia.
- Deti tiež pravidelne dostávajú letáky s ponukou na objednanie kníh. Je to komerčná
ponuka (tiež)... Je to v poriadku? – diskusia na túto tému... knihy sú celkom iný
podnet/impulz/vzdelávanie pre deti ako cirkus...
Hlasovanie o nasledujúcom dotaze: Súhlasí RR aby sa distribuovali letáky, ponuky na
predaj kníh? Za všetci prítomní členovia RR okrem: jeden je proti, jeden sa zdržuje
hlasovania
- Tento rok bola v škole veľká chorobnosť: návrh na obstaranie/ kúpu germicídnych UV
žiaričov do tried, jeden kus je cca 300eur, na jeho umiestnenie vo verejných priestoroch
nie je potrebné povolenie
Pani Bednárová predložila tento návrh a dotazuje sa na možnosť zakúpenia týchto
žiaričov pre školu. P. Bednárová zistí podrobnosti, vypracuje písomný dokument
venovaný tejto veci a predloží ho na najbližšom stretnutí Rady rodičov.
Vhodnejšie/ priorita by bola pre nižší stupeň.
- Takisto v škole chýba klimatizácia v E- bloku v lete, je tam príliš horúco.
- Ďalšie stretnutie RR sa uskutoční začiatkom júna 2017.

Zápisnicu vyhotovila M. Alexyová
Dňa 29. 3. 2017, v Dunajskej Lužnej
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