
Zápisnica z on-line zasadnutia OZ Rady rodičov Palisády 57 dňa 7. 4. 2021 

 

Prítomní: zástupcovia tried EZŠ a EL, riaditeľka EL Ing. E. Prostredníková a riaditeľka 

EZŠ Mgr. S. Danišová. RR uznášaniaschopná 

Neprítomní: ---- 

Stretnutie viedla: p. Šebestová, predsedníčka O.Z. Rady rodičov Palisády 57 (ďalej iba 

„OZ RR“) 

Zapisovateľ: p. Spišiaková 

Overovatelia: p. Fáberová,  Kováč 

Pokladník: p. Dinžíková - Mojzsisová 

 

1. Privítanie členov RR, schválenie programu a overovateľov zápisnice 

Pani Šebestová privítala všetkých prítomných.   

Prítomní schválili program OZ RR. Za zapisovateľa bola schválená p. Spišiaková, 

overovatelia zápisnice sú p. Fáberová a p. Kováč. 

 

2. Kontrola hospodárenia 

Pokladníčka p. Dinžíková - Mojzsisová informovala o stave financií OZ RR. Aktuálny 

stav financií (stav na účte, v pokladni) k 1.4.2021 bol 6105,73€ na účte a 464,74€ 

v hotovosti. 

Z financií OZ boli od posledného zasadnutia zakúpené spomienkové a darčekové 

predmety (záložky, magnetky a pod.) s logom EZŠ, ktoré sa okrem iného využijú napr. 

aj pri zápise žiakov do 1 ročníka EZŠ. 

 

3. Príspevky do OZ RR 

Zástupcovia rodičov informovali  o stave vyzbieraných príspevkoch v jednotlivých 

triedach. Iba v dvoch triedach sú príspevky zaplatené na 100%. Neplatičom sa bude 

posielať upomienkový mail. 

OZ navrhlo, aby deťom, ktorých rodičia tento šk. rok nezaplatili príspevok do RR, neboli 

od septembra poskytnuté šatníkové skrinky, keďže tieto sú majetkom OZ. Nejde 

o trestanie detí, ale o poukázanie na čerpanie výhod byť členom OZ a prispievať každý 

rok do spoločného fondu, z ktorého sa deťom poskytuje istý nadštandard. To však nie je 

samozrejmosťou. Okrem  šatníkových skriniek sa z finančných prostriedkov OZ hradia 

rôzne školské pomôcky, aplikácie (Wocabee na AJ aj NJ), mapy, glóbusy, financuje sa 

celá obnova knižnica a pod. Všetko pre vylepšenie a spríjemnenie školského prostredia, 

v ktorom naše deti trávia podstatnú časť dňa. Rada rodičov považuje za morálne správne 

aby rodičia, ktorí sa rozhodli nezaplatiť príspevok do OZ uhradili aspoň poplatok za 

využívanie wocabee (AJ a NJ) a portálu Akadémia Alexandra (informatika), ktoré boli 

uhradené za všetkých žiakov v dobrej viere, že rodičia príspevku zaplatia. 

OZ zo svojho fondu poskytne končiacim ročníkom (Kvarta A, Tercia a, VIII.A) príspevok 

na konci šk. roka na rozlúčku so školu a kolektívom (školský výlet, občerstvenie, tričká 

s logom a pod.). Predsedkyňa OZ vyzvala zástupcov končiacich ročníkov, aby sa 

v triedach opýtali, koľko a na aký účel by tento príspevok chceli čepať.  

 

4. Projekty 

Projekt knižnica: záverečná fáza. Chýbajú rolety a indoorové hojdačky. Knižnica je už 

plne funkčná vybavená počítačom, projektorom a plátnom na diaľkové ovládanie, 

reproduktormi, knihy sú zakúpené, katalogizované a umiestnené v regáloch... Celkové 

náklady na realizáciu knižnice – 15 500 Eur. 



Projekt školský dvor: Okrem finančného príspevku od Volkswagenu p. Šebestová 

predstavila ďalší úspešný projekt od Nadácie VÚB (z takmer dvesto podaných projektov 

sa projekt EZŠ umiestnil na 4. mieste) a na revitalizáciu šk. dvora nám bude poskytnutých 

ďalších 1500 Eur. Niektoré úkony a práce sa už na šk. dvore realizovali (boli zakúpené 

a umiestnená vyvýšené hranty, vertikálna stena pre bylinky, nasadené rastliny,...). 

OZ žiada rodičov, aby informovali svojich zástupcov, ak vedia o iných možnostiach 

projektov a sponzorských darov vo svojich organizáciách, firmách a pod. 

 

5.  Informácie vedenia EZŠ 

P. riaditeľka Danišová informovala o nasledovných uskutočnených a plánovaných 

aktivitách: 

- zápis žiakov do 1. ročníka zatiaľ prebieha elektronicky. Je prihlásených 17 žiakov. 

Prezenčný zápis bude v dňoch 23. a 24.4.2021. 

- testovanie piatakov – 19.5.2021. Ešte nie je jasné akou formou bude prebiehať, 

on-line alebo prezenčnou. Čaká sa na pokyny ministerstva. 

- Do užívania bolo dané nové logo EZŠ, ktoré bude aj na novej tabuli EZŠ 

umiestnenej na budove školy, 

- v spolupráci s p. učiteľkami Kampovou a Adamove sa spustili stránky EZŠ na 

sociálnych sieťach FB a Instagram, ktoré slúžia tak na informovanie o aktivitách 

EZŠ ako aj na propagáciu a zviditeľnenie školy, 

- zaviedol sa šk. rozhlas, t.j, v škole už aj zvoní, 

- zrekonštruovala sa kompletne internetová sieť na škole, vrátane rozvodov, 

- prebehla jarná škola, 

- pripravuje sa letná škola (2 týždne, 1. týždeň zážitkové učenie, 2. týždeň – výlety, 

múzeá, exkurzie), 

- zriadilo sa MOM pre EZŠ na Panenskej ulic,i 

- v lete sa plánujú zriadiť interaktívne učebne (slúžia na výučbu cudzích jazykov 

ale aj iných predmetov), 

- v lete sa tiež plánuje zriadiť jazykové laboratórium, ktoré slúži hlavne na 

zdokonaľovanie zručností: počúvanie s porozumením, výslovnosti a rozprávanie, 

- p. riaditeľka poďakovala rodičom za poukážky do kníhkupectva Martinus, ktoré 

darovalo OZ vyučujúcim ku dňu učiteľov, 

- budúci šk. rok sa určite budú otvárať krúžky, kde sa môžu využiť vzdelávacie 

poukazy (napr. pestovateľský krúžok). Rodičia budú o tomto informovaní na 

júnovom zasadnutí OZ, 

- určite sa bude otvárať 9. ročník v šk. roku. 2021/22. 

 

6. Informácie vedenia EL – OG 

P. riaditeľka Prostredníková informovala: 

- podľa aktuálneho počtu prihlášok na EL asi zaniknú obidve triedy (kvarta aj 

tercia) súčasného osemročného gymnázia, 

- pokiaľ  nebude stanovené ministerstvom inak, pokračuje sa v dištančnom 

vzdelávaní, 

- rodičia žiakov OG môžu požiadať o konzultačné hodiny s vyučujúcimi 

v pondelok 12.4 od 17.30 do 18.30, 

- klasifikačná porada je 12.4.2021, 

- prijímacie skúšky na EL budú prezenčné a asi až v troch termínoch, keďže na prvý 

termín je prihlásených viac uchádzačov, teda v dňoch 5.5, 6.5. a 12.5. 

-     testovanie deviatakov v kvarte prebehne dňa 9.6. 

 



7. Žiadosti o finančnú podporu 

Bola schválená žiadosť o uhradenie Wocabee pre NJ pre 7. a 8. ročník EZŠ od p. 

učiteľky Žitňanovej. 

 

 

Zapísala:  Mária Spišiaková                       

Overil:  Silvia Fáberová 

Robert Kováč 


