
Zápisnica zo stretnutia O.Z. Rada rodičov Palisády 57 

z dňa 25.6.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášania schopná 

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

„OZ RR“) 

Zapisovateľ: p. Spišiaková 

Overovatelia: p. Fáberová, p. Bahna 

Pokladník: p. Balogh 

 

1. Privítanie členov RR a hostí 

P. Šebestová privítala členov RR  a pokladníka OZ RR p. Balogha. Vedenie školy sa 

ospravedlnilo za neúčasť z dôvodu pracovnej vyťaženosti. 

 

2. Schválenie programu, zapisovateľa, overovateľov 

Prítomní schválili nasledovný program v nižšie uvedenom znení. Za zapisovateľa bola 

schválená p. Spišiaková, overovatelia zápisnice sú p. Fáberová  a p. Bahna. 

 

3. Odovzdanie funkcie pokladníka OZ - p. Balogh 

P. Balogh končí vo funkcii pokladníka, pretože jeho dcéra ukončila štúdium na ev. lýceu. 

Všetky podklady a dokumentácia k financiám O.Z. sú uložené u p. riaditeľky. Hľadá sa 

rodič, ktorý by bol ochotný vykonávať funkciu pokladníka od 1.9.2020, najlepšie 

z nižších ročníkov (1. stupeň). Kandidáti sa môžu prihlásiť zástupcovi rodičov svojej 

triedy alebo predsedkyni RR Márii Šebestovej do konca augusta. Bude potrebné prevziať 

agendu a účet v banke. 

 

4. Informácie o výbere príspevku do RR v triedach 

Situácia ohľadom vyberania príspevkov do RR sa zlepšuje aj vďaka individuálnemu 

prístupu niektorých zástupcov tried a poukazovaním na použitie týchto financií, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu školského prostredia detí. Najväčší problém s výberom je 

v kvarte, pretože je to končiaci ročník a žiaci ani rodičia nemajú záujem prispievať. P. 

Balogh navrhuje motiváciu pre kvartánov napr. vo forme príspevku na koncoročný výlet. 

 

5. Kontrola hospodárenia (zostatok, pokladňa, finančná správa k 25.6.2020) 



P. Balogh informoval o finančnej situácii OZ RR ku dňu 25.6.2020: 

Celkový zostatok na účte k 25.6.2020 je 19.788,14,- €, stav pokladne 706,17,- €. 

 

Schválené čerpanie financií na zakúpenie kníh ako koncoročných odmien pre žiakov 

EZŠ, SA až KA bolo odsúhlasené vo výške 200,- € . 

 

V súčasnosti O.Z. čerpá dva úvery (rekonštrukcia knižnice) vo výške 4.000,- a 3.000,- €. 

 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov  a info o úveroch v tabuľke ako Príloha 1. 

 

6. Informácia o postupe rekonštrukcie knižnice – p. Šebestová  

p. Šebestová informovala o stave rekonštrukcie knižnice. Z dôvodu situácie corona vírusu 

sa práce spomalili, nebolo možné dodať potrebný materiál a pod. Momentálne sa vyrába 

konštrukcia, ktorá sa z bezpečnostných dôvodov montuje v dielni. Oproti plánovanému 

projektu došlo k niektorým menším zmenám, napr. zmena polohy schodiska a pribudli 

posuvné dvere do samotnej knižnice, ktoré sa budú odomykať, len ak bude v priestoroch 

dozor. Konštrukcia by mala byť postavená v lete. Ušetrilo sa 1000,- € na 

elektroinštalačných prácach, ktoré boli vďaka iniciatíve a ochote niektorých rodičov 

a priateľov školy vykonané svojpomocne a zadarmo. Plánované ukončenie rekonštrukcie 

je na začiatok šk. roka 2020/2021. 

 

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov a platieb na rekonštrukciu v Prílohe 1. 

 

7. Logo EZŠ – p. Šebestová 

Návrh loga pre Evanjelickú základnú školu v Bratislave sleduje niekoľko cieľov: 

1. originálne riešenie loga aj jeho farebnosti, 

2. minimalizovanie podobnosti s logami iných škôl v záujme rozpoznateľnosti, 

3. moderný vzhľad, 

4. umiestnenie kríža. 

 

1. Originálne riešenie loga aj jeho farebnosti 

Logo je jednoduché a skrýva iniciály školy. Doplnkový text pridáva informáciu o celom 

názve so skratkou .ba - akože je to v Bratislave.  

 



2. Minimalizovanie podobnosti s logami iných škôl v záujme rozpoznateľnosti 

Rozpoznateľnosť loga je bonus, ktorý sa nehľadá ľahko. Rôzne kríže, rybičky, Lutherove 

ruže, knihy a podobne. Tu je kríž a iniciály. Inak.  

 

3. Moderný vzhľad 

Je to logo do 21. storočia. Je ľahké, nepôsobí ťažkopádne, pôsobí vzdušne. Krikľavá 

farebnosť dodá hravosť a trochu rebélie voči zabehnutým koľajam. 

 

4. Umiestnenie kríža 

Celé toto logo je vlastne kríž. Nie je ale priznaný na prvý pohľad, pretože je otvorený, 

ako mriežka piškvoriek. No a rovnako ako nie je rozpoznateľný kríž, nie sú rozpoznateľné 

na prvý pohľad ani iniciály E, Z a Š. Teda je grafický jazyk kríža a znakov vyvážený.  

 

Krikľavá žlto-modrá potlač v kombinácii s bielym, čiernym alebo modrým pozadím sa 

hodí na zošity, poznámkové bloky, tričká, mikiny, tašky, odznaky... . 

 

Návrh loga v prílohe 2. 

 

Predmety s logom sa nebudú predávať, môže sa to však riešiť prostredníctvom formy 

príspevku do O.Z. 

 

Uvažuje sa tiež o vlastnej webovej stránke pre EZŠ. 

 

8. Zber názorov na dištančné vzdelávanie – p. Šimove, p. Šebestová 

Na stránke EZŠ je možné vyjadriť sa k dištančnému vzdelávaniu počas obdobia corona 

krízy. Prosíme, aby sa vyjadrili aj  rodičia osemročného ev. lýcea, keďže sa to týka aj ich 

vyučujúcich. link http://www.evlyceum.sk/zber-dojmov-a-skusenosti-s-distancnym-

vzdelavanim/   heslo: ezs-korona 

Podklady z ankety poslúžia aj ako materiál do správy pre zriaďovateľa. 

Zástupcovia rodičov na stretnutí zhodnotili, že on-line vzdelávanie bola v tejto situácii 

najlepšia forma vyučovania, avšak intenzita tohto vzdelávania bola individuálna, záležala 

na pedagógovi. Niektorí učitelia pristupovali k on-line vyučovaniu veľmi aktívne, 

každodenne, iní učitelia zadávali úlohy a so žiakmi mali on-line vyučovanie sporadicky. 

Boli aj takí, ktorí on-line vyučovanie nerealizovali a preto mali s nimi žiaci kontakt len 



prostredníctvom mailovej komunikácie pri zasielaní zadaní a vypracovaných úloh. Na 

zistenie názorov, ktorá forma dištančného vzdelávania bola pre žiakov a rodičov 

vyhovujúcejšia a čo by sa dalo v tejto forme vzdelávania vylepšiť, slúži spomínaný 

dotazník. Svoje postrehy a názory je možné zaslať do 15.7.2020. 

 

9.   Poďakovanie rodičom za podporu a spoluprácu počas dištančného vzdelávania 

– p. Šebestová 

Pani Šebestová navrhla poďakovanie rodičom za podporu a spoluprácu počas 

dištančného vzdelávania, napr. vo forme diplomu. 

 

10.   Kampaň Do práce na bicykli – p. Šebestová 

V minulom roku mala kampaň veľký úspech, zúčastnilo sa jej asi cca 80 žiakov a škola 

sa umiestnila na poprednom mieste v rámci celého Slovenska. Budúci šk. rok sa škola 

znovu chce zaregistrovať, rodičia dostanú hromadný mail, akým spôsobom sa môžu do 

kampane zapojiť. 

 

11.   Koncoročné fotenie tried – p. Fáberová 

Mamička jednej žiačky zo 7.A je ochotná deti zadarmo odfotografovať. Fotografie budú 

v elektronickej podobe. P. Fáberová osloví triednych učiteľov, fotografovanie bude 

prebiehať 29.6. 2020. 

 

12.   Darčeky pre budúcoročných prvákov – p. Šebestová 

P. Šebestová navrhla zakúpiť žiakom 1. ročníka na začiatok šk. roka knihu – Si výnimočný 

(autor Max Lucado) za cca 8 €. Kniha a následné zakúpenie bolo jednohlasne schválené. 

Okrem knihy dostanú prváci aj lízatká, ktoré zostali z DOD o zápisu a odznaky s menami. 

 

13.   Drobné opravy v budove školy 

P. Šebestová informovala o potrebe drobných opráv, napr. odchýlená dlažba na WC pre 

pedagógov alebo tečúci žľab, následkom čoho sa znehodnotil (zhrdzavel) stojan na 

bicykle.  

 

14.   Vrátenie peňazí za ŠKD 

Rodičom, ktorí platia plnú sumu za ŠKD prišiel mail s inštrukciami, ako si uhradené 

platby za ŠKD za obdobie dištančného vzdelávania vyžiadať naspäť. Avšak rodičia, ktorí 



platia znížený poplatok za ŠKD nevedia, či a ako si môžu tiež požiadať o navrátenie 

financií. 

 

15.   Rôzne  

Funkčné obdobie súčasnej p. riaditeľky končí k 1.10.2020. Súčasné vedenie školy by 

malo ešte otvoriť nový šk. rok, následne by malo dôjsť k zmenám. Prebehlo výberové 

konanie na miesto riaditeľa, ktoré bolo neúspešné, pretože podľa platnej legislatívy 

nemôže byť vyhlásené jedno výberové konanie na dve samostatné inštitúcie (EZŠ a Ev. 

lýceum). Na funkciu riaditeľa EZŠ bude vypísané nové výberové konanie a súčasná p. 

riaditeľka Ing. Prostredníková bude poverená riadením Ev. lýcea. Podrobnejšie info  na 

stránke Rady školy:  http://www.evlyceum.sk/palisadnici/20192020-2/ 

V súvislosti s týmito udalosťami informovala p. Pástorová prítomných, že vedenie školy 

uvažuje o premiestnení budúcoročnej kvarty a tercie do budovy Evanjelického lýcea na 

Vranovskú ulicu. 

 

Rada rodičov by chcela prispieť k zmierneniu napätia, ktoré panuje medzi vedením školy 

a radou školy. 

 
 
 
 
Zapísala:  Mária Spišiaková    
 
Overili:  Silvia Fáberová  

 
Miloslav Bahna  

 
 
 
 
 
 
V Bratislave 26.6.2020 
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