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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady rodičov ZRR Nejedlého v šk. r. 2020/2021 

Miesto zasadnutia:  Online stretnutie, MS Teams 

Dátum zasadnutia:  27.4.2021, 17.00 

Prítomní: viď prezenčná listina,  

PaedDr. Miroslava Komorníková – riaditeľka školy  

Program:  1. Privítanie členov ZRR 

2. Hospodárenie a stav pokladne k 25.4.2021 

3. Informácie o grantoch  

4. Rôzne 

 

 

1. Privítanie členov ZRR Nejedlého 

  

Pani Cingeľová privítala všetkých prítomných.  

2. Hospodárenie a stav pokladne  

Od posledného stretnutia v marci 2021 sme vykonali nasledovné finančné transakcie: 

⚫ Z financií YourCause sme zakúpili a následne inštalovali pingpongový stôl na školskom 

dvore (693,90). 

⚫ Nakúpili sme drobnosti pre učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov (112,64). 

⚫ Kúpili sme 21 ks germicídnych žiaričov, o ktorých sme rozhodli na predchádzajúcom 

stretnutí (5 859 eur). Na nákup prispeli aj darcovia, ktorí reagovali na verejnú zbierku na 

portáli Giving Tuesday. V každej kmeňovej triede je žiarič namontovaný pevne na stene. 

Zvyšné žiariče sú na kolieskach a budú umiestnené v učebniach. Inštaláciu zabezpečila 

bezplatne škola v spolupráci s mč.  

⚫ Na základe dohody so školou sme vybrali nového poskytovateľa kopírovacích služieb 

(prenájom stroja, inštalácia, kópie). Veríme, že výmena poskytovateľa prinesie úsporu a 

zároveň vyššiu kvalitu pri kopírovaní materiálov v škole.  

⚫ Z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme získali podporu na nákup techniky 

na podporu dištančného vzdelávania vo výške 1 500 eur (prvá splátka prišla, druhá príde 

po ukončení a vyúčtovaní grantu). 

⚫ Stav financií k 25.4.: 3 087,34 eur.   

3. Informácie o grantoch  

Od marca sa ZRR zapojilo do nasledovných grantových výziev:  

• Vyššie spomenutý Nadačný fond Telekom pri Nadácii pontis - 1 500 eur – podpora 

dištančného vyučovania - schválený 
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• Nadácia ZSE prispela sumou 700 eur na drevnú štiepku na ihrisku. Zvyšok (722 eur) 

bude prefinancovaných z prostriedkov ZRR (odsúhlasené mailovým hlasovaním pred 

on-line stretnutím).  

• Vďaka daru IBM je v škole vyše 100 kusov kancelárskeho nábytku (stoly, stoličky, 

skrinky). 

• Z korporátneho grantového programu YourCause pribudlo od dobrovoľných darcov 

ďalších 410 eur. 

• Firma AT&T daruje 10 notebookov, monitorov a klávesníc na podporu vyučovania.  

• Zapojili sme sa tiež do grantových výziev Nadácie Tesco (vzdelávanie von) a Orange 

(environmentálne vzdelávanie). 

4. Rôzne  

Výsledky a závery z diskusie rodičov s pani riaditeľkou: 

• Pracovný tím učiteľov a vychovávateľov sa stabilizuje, pani riaditeľka podpísala zmluvu 

s viacerými učiteľmi na nový školský rok, ďalších učiteľov stále hľadá. Všetci učitelia z 

Teach for Slovakia dostali ponuku zostať pracovať v škole aj po ukončení ich 2-ročného 

kontraktu.  

• Letné tábory a letná škola – keďže sa počas takmer celých letných prádznin bude 

rekonštruovať jedáleň, nie je možné ponúknuť deťom v tomto čase teplé jedlo. Napriek 

tomu však vedenie školy zisťovalo záujem o letný tábor v škole. Na základe výsledkov 

nebude počas týchto letných prázdnin letný školský klub/tábor v škole prebiehať. 

Realizovaný bude len tábor Tomáša Kuťku. 

• Počas dištančného vyučovania mali deti nižší počet hodín – z nemčiny len 1 hodinu 

týždenne. Preto škola po prechode na prezenčné vyučovanie ponúkla žiakom 

doučovanie - každý ročník má určenú hodinu týždenne. Žiaci boli informovaní. 

• Po prechode na prezenčné vyučovanie prebiehal v škole adaptačný program v 

spolupráci s CPPPaP, aby si deti znova “zvykli” na školu, pravidelný režim aj na 

kamarátov.  

 

V Bratislave dňa 30.4.2021 

 

 

Zapísala: Miroslava Janušicová 

 

 

   

  

Schválila: Henrieta Cingeľová                                                             
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