ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)

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

altánok v exteriéri ZŠ Nejedlého

Dátum zasadnutia:

30.09.2020

Prítomní:

viď prezenčná listina,
PaedDr. Miroslava Komorníková – riaditeľka školy,
Mgr. Miriama Vasilčáková - zástupkyňa školy

Program:
1. Privítanie členov RR ZRR Nejedlého.
2. Voľba nového predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, revíznej komisie ZRR
Nejedlého.
3. Hospodárenie a stav pokladne do konca školského roka 2019/2020.
4. Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021.
5. Rôzne.
1. Privítanie členov RR ZRR Nejedlého
Pani Cingeľová privítala všetkých prítomných zvolených členov - predsedov tried ZŠ Nejedlého
(elektronickou formou cez MS Teams počas triednych aktívov dňa 29.09.2020), pani riaditeľku
a pani zástupkyňu školy.
2. Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára, revíznej komisie ZRR
Nejedlého pre šk. rok 2020/2021
Voľba predsedu ZRR :
Navrhnutá: Henrieta Cingeľová
Hlasovanie:
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Za predsedu ZRR bola zvolená p. Henrieta Cingeľová.
Voľba podpredsedu ZRR
Navrhnutá: Miroslava Janušicová
Hlasovanie:
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Za podpredsedu ZRR bola zvolená p. Miroslava Janušicová.
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Voľba hospodára ZRR:
Navrhnutá: Martina Uríková
Hlasovanie:
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Za hospodára ZRR bola zvolená p. Martina Uríková.
Voľba tajomníka ZRR:
Navrhnutá: Katarína Kuľková
Hlasovanie:
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Za tajomníka ZRR bola zvolená p. Katarína Kuľková.
Voľba revíznej komisie ZRR:
Navrhnutí členovia komisie:
- Ladislav Hlohinec
- Katarína Kuľková
- Rastislav Onder
Hlasovanie:
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Za členov revíznej komisie boli zvolení: Ladislav Hlohinec, Katarína Kuľková, Rastislav
Onder.
3. Hospodárenie a stav pokladne ku koncu školského roka 2019/2020 k 31.8.2020
Pani Uríková, hospodárka ZRR v roku 2019/2020, informovala o stave pokladne a prehľade
čerpania finančných prostriedkov za minulý školský rok. Prehľad čerpania prostriedkov je
uvedený v tabuľke.
Rozpočet a čerpanie prostriedkov ZRR šk. rok 2019/20
Upravený
rozpočet
PRÍJMY
PS pokladne k 1.9.2019
PS na účte k 1.9.2019
PS na účte k 1.9.2019 - BSK dotácia "Drevený koberec..."
PS na účte k 31.8.2019 - Príspevky rodičov - šk. r.
2019/2020
Príspevky rodičov - šk. r. 2019/2020
Príspevky rodičov - šk. r. 2020/2021
Príspevky rodičov - druhý krúžok
2% z dane - dar RC
2% dane za r. 2019

31.8.2020
Aktuál čerpanie

180,37 €
1 611,87 €
2 412,00 €

180,37 €
1 611,87 €
2 412,00 €

340,00 €
9 660,00 €

340,00 €
9 920,00 €
50,00 €
608,00 €
642,00 €
1 520,63 €

608,00 €
642,00 €

Dočerpať
ešte

0,00 €
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Výnosy z predaja časopisu BLIK
Príjmy z grantov
AT/T - preplatenie vyúčtovaných prostriedkov v šk.r.
2018/19
ČSOB Grant - školská dielňa
IBM Grant
Nadácia ZSE - V šk. jedálni hravo a zdravo
Nadácia Pontis - Tesco (na čokoľvek)
Nadácia VW - Garážička na kolobežky
Nadácia VW - Veda nás baví
PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY
Kultúrno – spoločenské, zábavné, športové akcie, súťaže:
Tričká prváci Pro Design Slovakia
Mikuláš
Vianočná burza
Naše mesto
Nejedlík má talent
Noc v knižnici
Hviezdoslavov Kubín
Karneval
Maks
Deň otvorených dverí
Deň Zeme
Veľkonočné dielne
Deň učiteľov (torta)
Deň matiek
Deň detí
Deň športu
Časopis
Rezerva
Hygienické potreby pre žiakov:
Toaletný papier a papierové vreckovky (Lamitec)
Zásobník na servítky a servítky
Dezinfekcia do ZŠ
Prevádzka kopírky (toner, valec, revízia):
Administratívne výdavky:
Poplatky za vedenie účtu
Poštovné a kolky
VESNA - seminár účtovníctva
Výchovno-vzdelávací proces:
Jazykové učebne - vymaľovanie - Jozef Gučík
Oddychové kútiky - nábytok

144,00 €
7 154,20 €

144,00 €
7 445,70 €

249,70 €
3 000,00 €
1 800,00 €
600,00 €
300,00 €
208,50 €
996,00 €
22 752,44 €

249,70 €
3 000,00 €
1 800,00 €
600,00 €
300,00 €
500,00 €
996,00 €
24 874,57 €

2 040,00 €
300,00 €
250,00 €
500,00 €

2 197,24 €
632,88 €
240,00 €
500,00 €
188,36 €

150,00 €

150,00 €

100,00 €
200,00 €
140,00 €
100,00 €
100,00 €

0,00 €
-153,47 €
8,12 €
19,41 €
0,00 €
0,00 €
41,60 €
-84,34 €

100,00 €
242,00 €

200,00 €
144,00 €
260,00 €
1 500,00 €

2 000,00 €
250,00 €

2 800,00 €
300,00 €

2 196,72 €
1 821,11 €
123,25 €
252,36 €
1 016,53 €
119,10 €
51,63 €
27,49 €
39,98 €
4 626,09 €
300,00 €
1 534,68 €
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ŠKD - hudobné nástroje, stavebnice, glóbusy, kreatívne hry
Príspevky rodičov na 2. krúžok
Jazyky - tabule, pomôcky AD REM,
Fyzika - pomôcky
Matematika
Geografia - mapy,
Technika - monterky,
Biológia - výučbový sw,
Humanitné predmety
1. stupeň - oprava vonk. herných prvkov,
Telesná výchova - basketbalové koše, volejbalové lopty
Dotácia BSK - Drevený koberec pod nohami:
Daniel Križan - štiepka - dovoz, práca
materiál - bločky MJ
materiál - bločky MJ - spoluúčasť ZRR
Grant IBM:
Výučbový software - STIEFEL EUROCART, s.r.o.
Vetné členy
PC krúžok - Micro:bit, Open systems, s.r.o.
basketbalové koše
spoluúčasť ZRR
Grant ČSOB - školská dielňa:
Zelená farba do technickej miestnosti
Vymaľovanie učebne
Vybavenie dielne
materiál - bločky MJ
skrine
materiál na tvorenie
materiál
materiál
materiál
spoluúčasť ZRR
Grant VW - Veda nás baví:
E.M.A. - ELEKTROMATERIAL, s.r.o.
magnety
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky
cievky
elektrolytický kondenzátor
penové kocky
chemikálie CENTRALCHEM
materiál
laboratórna technika
chemikálie

550,00 €
350,00 €
100,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
2 444,87 €
2 380,00 €
32,00 €
32,87 €
1 800,00 €
1 499,00 €
107,00 €
52,56 €
141,44 €
2 770,09 €
157,68 €
350,00 €
560,15 €
955,25 €
753,60 €
146,88 €

619,73 €
608,00 €
134,23 €
29,15 €
321,00 €
178,50 €
386,40 €
61,20 €
453,20 €
2 444,87 €
2 380,00 €
32,00 €
32,87 €
1 791,88 €
1 499,00 €
107,00 €
52,56 €
133,32 €
3 153,47 €
157,68 €
350,00 €
560,15 €
955,25 €
753,60 €
146,88 €
168,00 €
50,34 €
11,57 €

-153,47 €
996,00 €
82,29 €
27,03 €
158,60 €
25,93 €
6,73 €
82,80 €
145,50 €
4,00 €
392,27 €
105,57 €

954,40 €
82,29 €
27,03 €
158,60 €
25,93 €
6,73 €
82,80 €
69,18 €
4,00 €
392,27 €
105,57 €
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spoluúčasť ZRR

-34,72 €

Grant VW - Garážička na kolobežky:
materiál - bločky MU
materiál - bločky MJ
kolobežky - bločky MJ
spoluúčasť ZRR - materiál bločky MJ
Grant ZSE - jedáleň:
projektor do ŠJ

208,97 €
68,12 €
13,42 €
126,96 €
0,47 €
600,00 €
580,59 €

208,97 €
68,12 €
13,42 €
126,96 €
0,47 €
580,59 €
580,59 €

19,41 €
spoluúčasť ZRR
Grant Pontis - Tesco:
basketbalové koše
spoluúčasť ZRR
VÝDAVKY CELKOM
Rezerva - nevyčerpané finančné prostriedky
ROZDIEL PRÍJMY - VÝDAJE
Bankový účet stav k 31.8.2020
Pokladňa stav k 31.8.2020
Spolu financie

300,00 €
300,00 €

300,00 €
300,00 €

17 709,93 €
5 042,51 €
5 042,51 €

19 589,86 €
5 284,71 €
5 284,71 €

4 641,88 €
642,83 €
5 284,71 €

0,00 €

Výška príspevku bola RR ZRR pre školský rok 2020/2021 schválená na poslednom zasadnutí
v školskom roku 2019/2020 v rovnakej výške v sume 15,- eur na hygienu, kopírovanie a papier
na každé dieťa a 20,- eur na rodinu na kultúrno–spoločenské, zábavné, športové akcie,
súťaže, podporu a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Tzn. celková suma je 35 eur pre rodinu s jedným dieťaťom, 50 eur rodina s dvoma deťmi, 65
eur rodina s tromi a viacerými deťmi.
Pani Janušicová informovala o získaných grantoch a nových grantových výzvach.
Podarilo sa nám získať dotáciu od Nadácie ZSE V školskej jedálni zdravo a hravo, ktorej
súčasťou boli plánované workshopy detí o jedle s externými lektormi. Vzhľadom na súčasnú
situáciu túto časť projektu pravdepodobne nebude možné uskutočniť. Nadácia ZSE je o tom
informovaná a súhlasí. Zakúpený materiál a pomôcky do školy (dataprojektor, magnetická
tabuľa, plátno) v škole zostávajú.
Naše mesto (Nadácia Pontis) – 18. a 19. septembra bola dobrovoľnícka akcia, ktorej sa
v piatok zúčastnili firemní dobrovoľníci z IBM a v sobotu rodičia s deťmi. Všetko prebiehalo za
prísnych bezpečnostných opatrení.
Od septembra sme sa zapojili do nasledovných grantových výziev – Nadácia VW (Neskáč mi
po vedomostiach - žiadosť o nálepky na skrášlenie stien a podláh školy), Nadácia pre deti
Slovenska (Pravá ruka, ľavá noha – žiadosť o mobiliár na školské ihrisko na podporu
nesúťažného športovania detí).
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4. Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021
Pani riaditeľka školy predstavila priority, na ktoré by sa škola v aktuálnom školskom roku
chcela zamerať – zásobníky na tekuté mydlo a papierové utierky do všetkých tried, postupnú
výmenu posuvných tabúľ v triedach druhého stupňa. RR ZRR odsúhlasila okamžité zakúpenie
zásobníkov a dvoch tabúľ (požiadavka je zakomponovaná v rozpočte). Kúpu ďalších tabúľ RR
ZRR prehodnotí na základe výberu členského príspevku a 2%.
Nealokovaný zostatok k 29.9. na účte bol 5 337 eur. V tom je zahrnutý rodičovský príspevok
3 290 eur, príjmy z 2% 1 623 eur a financie z grantu YourCause 502 eur. Na základe
minuloročných skúseností predpokladáme celkový výber príspevkov rodičov na úrovni cca
10 000 eur, takže navrhovaný rozpočet predpokladá po 1.10.2020 ešte príjem cca 7 000 eur
z rodičovských príspevkov. Tzn. momentálne je rozpočtovaná čiastka 12 000 eur (=
momentálny stav na účte + predpokladaných 7 000 eur z rodičovských príspevkov).
V rozpočte nie sú predpokladané príjmy z 2%, ktoré zatiaľ neprišli, a ani prípadné financie
z grantov.
Odsúhlasený rámcový rozpočet ZRR Nejedlého v tomto školskom roku:
Rozpočet a čerpanie prostriedkov ZRR šk. rok 2020/21
PRÍJMY
Návrh rozpočtu
Predpokladané príspevky rodičov v šk. rok
7 000,00 €
2020/2021 po 1.10.2020
Zostatok k 29.9.2020
5 337,00 €
VÝDAVKY
12 000,00 €
Kultúrno – spoločenské, zábavné, športové akcie,
1 500,00 €
súťaže, tričká pre prvákov
Hygienické potreby pre žiakov, vrátane
4 000,00 €
zásobníkov na mydlo a utierky
Prevádzka kopírky (toner, valec, revízia)
2 000,00 €
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
2 000,00 €
Zdvíhacie tabule, 2. stupeň, 2ks
1 500,00 €
Administratívne výdavky
200,00 €
Rezerva
800,00 €

Pani Cingeľová podala návrh na zmenu v smernici ZRR Nejedlého v bode 3. - O zmenách
rozpočtu môže rozhodnúť výkonný výbor ZRR Nejedlého medzi jednotlivými zasadnutiami - z
pôvodnej sumy 300,- Eur na 500,- Eur, následne prebehlo hlasovanie za zmenu. Zmena bola
jednohlasne prijatá.
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5. Rôzne
Pani riaditeľka informovala všetkých prítomných zástupcov RR ZRR:
-

-

-

-

-

od 01.10.2020 sú zavádzané zberné triedy v ŠKD v ranných hodinách od 6.30 h do
7.30 h a od 16.00 h do 17.00 h za prísnych bezpečnostných a hygienických podmienok
s povinnosťou nosenia rúška na tvári,
zmena rozvrhu vzhľadom na výpadok dvoch učiteľov, ktorý by sa už nemal meniť,
školské krúžky do odvolania nebudú fungovať, pokiaľ to epidemiologická situácia
nedovolí, predbežný zoznam krúžkov bude zverejnený na web. stránke školy a cez
správu Edupage, kto odvzdal vzdelávací poukaz môže si ho uplatniť na jeden krúžok,
v prípade ďalšieho krúžku platí 32, Eur na účet ZRR Nejedlého, , externé krúžky v
telocvični nebudú možné, len v exteriéry školy po dohode s organizátorom a s rodičmi,
celé spustenie krúžkov bolo konzultované so zriaďovateľom MČ Dúbravka,
je možné poistenie proti krádeži v sume 0,80 Eur, spoluúčasť je 6 eur a krytie je do 200
eur,
zákonný zástupca - Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej
školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)
písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti . Pri prerušení viac ako 5
pracovných (výkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní, teda od 6 pracovného dňa z
dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným
lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o
chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené
ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného
vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za
týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na web. stránke školy.
škola v prírode zrušená vzhľadom na zhoršujúci epidemiologický stav, cestovná
kancelária poskytla náhradný termín na mesiac apríl 2021 s tým, že financie sa vracať
nebudú a je potrebné absolvovať pobyt; tí čo mali nárok na dotáciu - príspevok 100,Eur z MŠVVaŠSR v minulom školskom roku bude škola žiadať o refundáciu, celá
situácia je zo strany školy v riešení
klasifikácia - hodnotenie žiakov známkami a nie slovne sa vedenie školy s
pedagogickým zborom dohodlo na zachovaní klasifikácie okrem predmetu etiky a
náboženstva slovne absolvoval,

Pani Janušicová informovala o potrebe doplniť dopadovú plochu štiepkou pod hracími prvkami
v sume 500,- eur (financovaná z položky “rezerva”), ktorá sa bude realizovať podľa zhody
názorov RR ZRR a vedením školy na jar 2021 s brigádou za pomoci rodičov a priateľov školy.
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Na záver rodičia diskutovali s vedením školy na ďalšie témy ako organizácia vyučovania
a prestávok počas tohto obmedzujúceho obdobia s rúškami v triedach:
-

-

služba detí ŠKD pri vrátnici - v tomto "Covidovom období" je dobrovoľná a ak rodičia,
či dieťa nesúhlasia s výkonom na službe, škola berie na vedomie ich vôľu,
rúška na prvom stupni – od 1.10.2020 musia mať aj deti na prvom stupni rúška počas
vyučovania aj prestávok.
nulté hodiny telesnej výchovy – vzhľadom na to, že nie je možné mať telesnú výchovu
v telocvični a vzhľadom na chladné počasie musia deti tráviť hodinu v triede v
teoretickej výuke, bolo by preto dobré zvážiť nutnosť nultú hodiny TV, prípadne ju
niečím dočasne nahradiť; pani riaditeľka berie na vedomie, škola podnet zváži
chýbajúce učebnice – momentálne v niektorých triedach chýba niekoľko kusov učebníc
matematiky a geografie, knihy z matematiky sú objednané už dávnejšie, čaká sa na
ich dodávku; knihy z geografie sa už nedajú objednať, ponúkla však možnosť
sprístupniť elektronickú verziu učebnice.

Pani riaditeľka informovala o tom, že pandemickú situáciu rieši v úzkom kontakte spolu
s učiteľmi a bude sa prispôsobovať tak, aby situácia bola optimálna pre deti i učiteľov,
nevylučuje v budúcnosti pri nákaze v triedach aj s distančným vyučovaním.

V Bratislave dňa 30.09.2020

Zapísala: Katarína Kuľková

Schválila: Henrieta Cingeľová
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