
  

Zápisnica zo stretnutia Rady rodičov Palisády Evanjelickej základnej školy/ Evanjelického lýcea       

                                                                        10.04.2017 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášaniaschopná 

Stretnutie viedla predsedníčka RR Anna Dojčanová. 

Program: 

1. Privítanie členov RR a hostí  , schválenie agendy. 
2. Kontrola plnenia uznesení z minulej RR 
3. Kontrola príspevkov do RR 
4. Informácie vedenia školy 
5. Rôzne 

 
AD 1. Predsedníčka RR Anna Dojčanová privítala členov RR a pani zástupkyňu Minarovičovú. 

AD 2. Úloha dokúpiť  hračky do školského klubu -  trvá 

AD 3. Ešte stále neodovzdali všetky triedy potvrdenia o príspevku rodičov do RR v hodnote 30 Eur, 

ktoré sa mali vyzbierať do konca novembra 2016, napriek opakovaným výzvam. V 4. Triede je prípad 

matky, ktorá odmieta a priori platiť príspevok do RR, napriek tomu, že jej dieťa využíva všetky 

technické pomôcky aj ostatné, čo RR zakúpila. Musíme využiť možnosti našich stanov, prípadne ich 

zmeniť, aby sa takéto prípady zneužívania výhod bez prispievania eliminovali. Za dotyčnou matkou 

zájdu predstavitelia RR, aby jej vysvetlili, na čo všetko sa príspevky používajú.  Podobne by mala 

zasiahnuť aj škola samotná. 

Zo strany školy padol návrh na zníženie príspevku pre utečeneckú sýrsku rodinu, ide o dve deti, ktoré 

sa ocitli na Slovensku spolu so svojou matkou. Návrh bol na polovičnú platbu – 15 Eur za dieťa. 

Niektorí členovia nesúhlasili s úľavou, argumentujúc, že u nás máme sociálne prípady, ktoré sú na 

tom horšie ako spomínaná utečenecká rodina. 

Pani Kolárová apelovala, že aj ona prišla pred 20-timi rokmi ako utečenkyňa z vojnového konfliktu 

bývalej Juhoslávie a Evanjelické lýceum jej aj viacerým dievčatám z tejto oblasti podalo pomocnú 

ruku. 

Navyše naše sociálne slabšie rodiny a osamelé matky majú možnosť požiadať o odpustenie príspevku. 

V tomto roku tak neurobil nik, treba to vždy na začiatku roka zdôrazňovať. 

Hlasovanie za polovičné zníženie príspevku pre sýrsku rodinu:  8 za 

                                                                                                                2 proti 

Sýrska rodina zaplatí polovičný príspevok. 

V minulom mesiaci hlasovala RR per rolam o schválení polovičného príspevku aj pre deti, ktoré 

nastúpia  do školy v druhom polroku školského roka. Návrh bol schválený. 



 

 

AD 4. Informácie priniesla pani zástupkyňa Minarovičová: 

Zápis do 1.ročníka bol 7. apríla 2017. Zapísalo sa 33 detí, 3 deti , ktoré boli už minulý rok a dostali 

odklad sa ešte nezapísali. Podľa toho, koľko detí naozaj nastúpi sa otvorí jedna alebo dve triedy. 

Rovnako je možnosť prijať deti aj do 5.ročníka, záujemcovia sa môžu hlásiť. 

Prijímačky na Bilingválne gymnázium boli 27. marca 2017. Otvoria sa tri triedy. 

Prvé kolo prijímačiek na 8.ročné gymnázium bude 9.mája 2017, druhý termín 12.mája. 

V škole začali spoluprácu s psychologickou poradňou na preventívnej báze. Boli 4 stretnutie 

v prime, ukazuje sa to ako dobrá cesta. Aby sa deti naučili pracovať tímovo. Ak by chceli aj iné 

triedy podobné stretnutia, cez triedneho učiteľa dostanú kontakt. 

Najbližšie triedne aktívy budú 6.6.2017 

AD 5.  

Pani  Šebestová doručila požiadavky rodičov: 

1. WC v dezolátnom stave. Pani zástupkyňa pripomenula, že škola má podanú žiadosť na 
Ministerstve školstva, aby sa opravili WC kompletne aj s kanalizáciou v hodnote 65 000 Eur. 
Žiadosť  je zatiaľ v „pasívnom „ stave a preto prosíme rodičov, ktorí by mohli pomôcť kladne 
vybaviť túto žiadosť.  Zároveň škola a RR príjme pomoc aj v prípade vybavenia grantu a pod. 
Pán školník čistil kanalizáciu počas jarných prázdnin, no napriek tomu to nie je dostatočné. 
Rodičia navrhli, že v prípade dlhšieho čakania na komplexnú rekonštrukciu WC, zatiaľ  by sme 
mohli aspoň vymeniť dosky, vytapetovať, alebo dať zrkadlá. Zistiť v triedach záujem, ako kto 
môže pomôcť. 
Z cirkevného školstva sme dostali 15 tisíc, čo na kompletnú rekonštrukciu nestačí, ale na 
dielčiu pomoc áno.  
 

2. FB stránka. Existuje len pre školu na Vranovskej.  Nie je problém založiť FB stránku pre 
Palisády, ale rodičia sa nakoniec  vyjadrili, že to nie je potrebné.  Nie je z ich strany záujem, 
aby stránka bola pre deti a aby len suplovala mailovú komunikáciu medzi rodičmi a vedením 
je zbytočná.  Diskusia na túto tému však nie je uzavretá a ak bude záujem na viacerých 
stranách, FB stránka Palisády sa zriadi. 
 
Web. Rodičia majú záujem, aby boli na stránke aj fotografie učiteľov. Viac informovať 
o akciách, to je však výzva na samotných rodičov, aby o akciách pripravovali príspevky 
s fotografiami a posielali adminovi. 
 

3. Požiadavka na plateného lektora angličtiny na prvom stupni, ktorého výučba by mohla byť 
v aktivitách po vyučovaní v rámci školského klubu. Treba zistiť záujem detí, aby  sa táto 
aktivita mohla spustiť od septembra. 
 

4. Adventný bazár dať spolu s besiedkou na 1 deň – druhú adventnú nedeľu popoludní. Táto 
aktivita bola schválená. 



 
Najbližšie stretnutie Rady rodičov je predbežne plánované na 5.6.2017, ak nebude potrebné 
riešiť niečo skôr. 
 

Na záver predsedníčka RR Palisády Anna Dojčanová poďakovala všetkým prítomným za účasť a prácu. 

 

Zapísala: Anna Dojčanová 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


