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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rady rodičov ZRR Nejedlého  

Miesto zasadnutia:  ZŠ Nejedlého 

Dátum zasadnutia:  25.01.2023 

Prítomní:   viď prezenčná listina,  
PaedDr. Miroslava Komorníková – riaditeľka školy, 
Mgr. Lenka Macejková - zástupkyňa školy 

Program:  

1. Privítanie členov RR ZRR Nejedlého 

2. Hospodárenie a stav pokladne  

3. Podklady a návrhy na vybavenie, dodanie, realizáciu vybavenia, materiálov pre potreby 

školy na základe požiadaviek školy  

4. Rôzne  

 

1. Privítanie členov RR ZRR Nejedlého 

  

Pani Cingeľová privítala všetkých prítomných zvolených členov - predsedov tried ZŠ 

Nejedlého, pani riaditeľku a pani zástupkyňu školy.  

 
 
2. Hospodárenie a stav pokladne k 31.12.2022 

Zástupcovia boli informovaní o stave pokladne a prehľade čerpania finančných prostriedkov 

od začiatku školského roka.  

PS pokladne k 31.8.2022 352.83 € 

PS na účte k 31.8.2022 9,238.95 € 

Rodičovský príspevok 10,755.00 € 

2% dane za r. 2021 (od 1.9.2022) 422.52 € 

2. krúžok 576.00 € 

Príjmy z grantov (Nadácia Pontis - doplatenie za altánok; YourCause) 2,058.35 € 

PRÍJMY CELKOM 23,403.65 € 

 

 

 

 

http://zsnejedleho.edupage.org/
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Od začiatku školského roka prefinancovalo ZRR 11 716,39 eur, ktoré boli použité takto: 

• 1 919,89 eur na hygienické potreby (toaletný papier, tekuté mydlo, dezinfekcia, 

papierové utierky…) 

• 598,19 eur na kopírovanie a papier (pracovné listy, písomky….) 

• 150,52 eur na administratívne poplatky (registrácia na prijímanie podielu dane, 

poštovné, webhosting, kolky, vedenie účtu…) 

• 354,80 eur na e-testovanie a súťaže 

• 5 794,01 eur na tabule  

• 1 177,12 eur na nábytok a vybavenie tried 

• 509,70 eur na pomôcky do ŠKD 

• 639,70 eur na školské pomôcky (altasy, lopty, podložky pod myšky, pomôcky na 

TV…) 

• 495 eur na sladkosti na Mikuláša 

• 77,46 eur na dofinancovanie altánka 

ZRR Nejedlého spolu so školou budú naďalej aktívne nabádať rodičov, ktorí nezaplatili 

rodičovský príspevok, na jeho doplatenie.  

 

3. Podklady a návrhy na vybavenie a materiálov pre potreby školy  

Vzhľadom na navýšenie cien spotrebného materiálu ako aj na fakt, že škola na rozdiel od 

minulých pandemických rokov nedostáva priame dotácie na hygienické potreby, požiadala 

pani riaditeľka o navýšenie rozpočtu na hygienu o 3 000 eur. Návrh bol jednomyseľne 

schválený.  

Zároveň bolo dohodnuté, že nebudeme zabezpečovať papierové utierky do tried a  deti si budú 

nosiť uteráčika tak, ako pred pandémiou. Ak v niektorých triedach vešiaky chýbajú, budú 

doplnené.  

4. Rôzne  

- 2% - https://www.zrrnejedleho.sk/2-2/ je aktualizovaná, doplnená o aktuálne tlačivá 

a formulár na darovanie 3%. Stránka je prepojená so stránkou školy (úvodné menu). 

Postupne budeme cez FB aj Edupage v spolupráci so školou nabádať rodičov na 

darovanie 2-3%. 

- Dobromat – ZRR je zapojené do darovacieho portálu Dobormat. Nakupujúci cez 

internet môž tak poslať percentá z nákupu vybranej organizácii (ZRR). Výška nákupu 

sa pre nakupujúceho nemení. Prosíme rodičov, aby si nainštalovali pomocníka, ktorý 

ich na možnosť darovania upozorní, ak budú nakupovať cez stránku obchodu 

zapojeného do systému.  

- Grantové výzvy – ZRR sa naďalej snaží o získavanie externých prostriedkov. V januári 

získalo 685 eur cez portál Benevity. ZRR sa zapojilo do grantový výziev Tesco – 

Ekoučebňa pod stromami, The International Women’s Club Bratislava (IWCB), Giving 

Tuesday. 

 

 

http://zsnejedleho.edupage.org/
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https://dobromat.sk/rozsirenie/pridat
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Pani riaditeľka ďalej informovala: 

- Škola nebude žiakom odovzdávať výpisy z polročného vysvedčenia v papierovej 

forme. Informácie budú k dispozícii v Edupage. Ak rodič potrebuje písomný výpis, škola 

mu ho, samozrejme, dodá.  

- Škola plánuje školu v prírode pre štvrtákov a lyžiarsky výcvik pre siedmakov a 

ôsmakov. Na obidve aktivity dostala škola príspevok z ministerstva školstva a rodičia 

budú doplácať len časť nákladov.  

- Škola plánuje na Deň učiteľov pozvať rodičov, aby prišli porozprávať deťom o svojom 

povolaní a prípadne odučiť niektorú hodinu. Tiež plánuje Deň otvorených dverí (apríl) 

a školskú akadémiu v Dome kultúry Dúbravka. Plánujú sa tiež pravidelné aktivity 

(brigáda na Deň Zeme, Deň športu…).  

 

 

  

V Bratislave dňa 27.01.2023 

 

 

Zapísala: Miroslava Janušicová 

 

  

Schválila: Henrieta Cingeľová  

 

http://zsnejedleho.edupage.org/

