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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia:  Druh zasadnutia: 3.zasadnutie Rady rodičov 

Predmet 

stretnutia: 
Pravidelné zasadnutie Rady rodičov, ŠR 2021/2022 

Dátum konania: 13.01.2022 Miesto konania: Školská jedáleň ZŠ Staničná 

Čas (od – do): 15:30 h- 16:45h Zvolávateľ: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 

     

 Za zvolávateľa Ostatní 

Zúčastnení: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 

                  Ing. Ján Godina, popredseda RR 

PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy  

 členovia Rady rodičov (podľa PL) Mgr. Lívia Slovinská, zástupkyňa RŠ 

pre I. stupeň 

Mgr. Beáta Kirešová, zástupkyňa RŠ  

pre II. stupeň 

Podklady:  

Zápis vyhotovil: Mgr. Lenka Ižariková Zápis verifikoval: Ing. Radoslav Levčík 

 

1.  Agenda 

Agenda Prejednané 

1. Otvorenie zasadnutia -p. Ing.Levčík  Áno 

2. Informácie od p. PaedDr. Evy Pillárovej , riaditeľky školy Áno 

3. Informácie od p . Levčíka Áno 

4.  Informácie od p. Slovinskej Áno 

5. Informácie od p. Kirešovej Áno 

6. Informácie od p. Godinu Áno 

7. Diskusia + záver p. Levčík  Áno 

 

2.  Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Zasadnutie Rady rodičov otvoril p. Ing.Levčík v zmysle dodržania platných 
epidemiologických opatrení  v priestoroch ŠJ. Privítal pani riaditeľku PaedDr.  

E. Pillárovú, pani zástupkyne a zvolených zástupcov tried. P.Levčík oboznámil všetkých 
s  programom Rady rodičov.  

 

2.Informácie od p. Levčíka 

 

P.Levčík oboznamuje s Plánom práce a úspechmi ŠR 2021/2022: 
- Poďakovanie a zablahoželanie vedeniu školy za 1.miesto najlepšia ZŠ na Slovensku 
v šk.roku 2020/ 2021 podľa INEKO. 
- registrácia 2% , resp. 3% z daní už prebehla 
- pripravený je projekt na dráhu a doskočisko, aj k nahliadnutiu 
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Oblasť agendy Záznam 

 

3. Informácie od p. Pillárovej  

 

 
P.riaditeľka školy informuje  
-  1.miesto- najlepšia ZŠ na Slovenska : hodnotilo sa umiestnenie v súťažiach, na 
olympiádach, zapojenie do projektov, elektronické testovanie, mimoriadne výsledky , 
digitálne vybavenie, počet učiteľov na žiaka 
-  výhra – získanie projektu O2 Športová Akadémia Mateja Totha 
-  škola je aktívne zapojená v projektoch- Erasmus, IT Academia, Fond Zdravia, 
Klimatické záhrady 
- poďakovanie rodičom a učiteľom, žiakom, za úspechom je tímová spolupráca 
- pani riaditeľka sa vyjadrila a chcela, že sa snažila vždy o vyjednanie s p. Strmenskou z 
RÚVZ, v prospech prezenčného vzdelávania, situácia, ktorá nastala k 06.12. 2021 bola 
výlučne rozhodnutím RÚVZ , nebolo možné dohodnúť prezenčné vyučovanie ani pre 
deti rodičov " kritická infraštrukúra",  prerušenie prezenčného vyučovanie sa podľa 
RÚVZ uskutočňuje na základe ústneho rozhodnutia 
 

4. Informácie od p. Slovinskej  

 

P.zástupkyňa pre 1.stupeň informuje: 
- poďakovanie rodičom za hlasovanie v projekte O2 Športová Akadémia Mateja Tótha, 
ktorý škola získala , začiatok od 02/2022 
- výzva k rodičom – testovanie žiakov domácimi ATG testami a vyhodnocovanie 
v aplikácii Edupage 
- odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení bude 31.1.2022 
-3.-4. ročník- výkazdové lyžovanie Jahodná 
- zápis do 1.ročníkov bude prebiehať v apríli 2022, bližšie informácie budú na stránke 
školy 
 

5. Informácie od p. Kirešovej 

 

p.zástupkyňa pre 2.stupeň informuje:  
- škole je zapojená v projekte „ Spolu múdrejší“ – doučovanie žiakov  
- 7. ročník -lyžiarsky výcvik – výjazdová lyžovanie Jahodná  

 

6. Informácie od p. Godinu p.Godina sa  poďakoval vedeniu školy za didaktické pomôcky a promptnosť v ich získaní, 
ak nejaké chýbali, doplnili sa.... 

- predniesť rodičom na triednych aktívoch, že škola má prioritný záujem o prezenčné 
vzdelávanie 

- „0“ vá tolerancia šikany v škole a výzva k triednym dôverníkom, aby v prípade 
akýchkoľvek náznakov kontaktovali triedneho učiteľa, vedenie školy, školského 
psychóloga 

- poďakovaniu vedeniu školy a učiteľom za zapájanie sa do projektov a súťaží, tiež 
rodičom a žiakom za ich aktivitu 

- tlmočiť rodičom, aby v prípade náznaku choroby ponechali deti na pozorovanie doma 

Záver + diskusia + príhovor 

p.Levčíka 
P.Levčík sa poďakoval vedeniu školy za flexibilitu a kvalitu vyučovania aj v prípade 
online vyučovania 

-  V súvislosti s rozhodnutím RÚVZ o zatvorení školy 6.12 a prechodom na online 
vyučovanie požiadal rodičov prostredníctvom triednych dôvernikov, aby sa v budúcnosti 
vyhli komentárom plných invektív a jednali s " chladnou hlavou " po overení si faktov, 
nakoľko za roky spolupráce so školou je presvedčený, že vedenie školy bolo určite 

aktívne v riešení daného problému, tak ako aj pri iných problémoch v škole.  
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3.  Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

    

4.  Identifikované otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

 Možnosť opátovného otvorenia tanečnej školy v priestoroch ZŠ ? 

- p.Pillárová  vysvetlila, že v škole chýbajú priestory a nie je to 
možné 

  

 

5.  Rozhodnutia zo zasadnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1   

6.  Použité skratky 

Skratka  Vysvetlenie 

RR Rada rodičov 

ŠR Školský rok 

RŠ Riaditeľ školy 

PL Prezenčná listina 

ŠJ Školská jedáleň 

7.  Prílohy 

Počet strán Popis 

1 Program RR 13.01.2022 

1 Prezenčná listina zo dňa 13.01.2022 

  

  

8.  Podpisová doložka 

Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

13.01.2022 L.Ižariková  

 


