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

                                                                         27. 09.2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 Stretnutie viedla predsedníčka RR Anna Dojčanová. 

Program: 

1. Privítanie členov RR a hostí  a schválenie agendy. 
2. Voľby do funkcií RR 
3. Kontrola hospodárenia 
4. Žiadosti na finančnú podporu akcií 
5. Informácie vedenia školy 
6. Rôzne. 

 

AD 1. Predsedníčka RR Anna Dojčanová členov RR, pani riaditeľku Prostredníkovú a pani zástupkyňu 

Minarovičovú. 

AD 2. Do funkcie predsedu RR bola znovuzvolená Anna Dojčanová, do funkcie podpredsedu pre 

základnú školu Mária Šebestová a pre lýceum Silvia Fáberová. Za pokladníka bol zvolený Marián 

Balogh, aj keď nie je v RR, nakoľko vie zabezpečiť kontinuitu a odbornú kvalifikáciu  tejto práce. 

AD 3.O hospodárení v minulom školskom roku  informoval pokladník Marián Balogh. Hospodárenie 

bolo vyrovnané, niekoľko ľudí stále nezaplatili príspevok, ale opustili školu, takže platba je 

nevymáhateľná.  V tomto roku má každé dieťa pre platbu do RR návratku, aby boli platby ľahko 

identifikovateľné. Suma príspevku sa nemení, ostáva na výške 30 Eur. 

AD 4. Učitelia môžu žiadať RR o finančnú podporu na pomôcky a projekty, pomocou  ktorých môžu 

skvalitniť výučbu. 

Pani  učiteľka Vereščáková požiadala o nasledovné pomôcky na výučbu SJ: 

1.Pravidlá slovenského pravopisu 2 ks 

2. Náučná tabuľa – číslovky 

3. DVD filmy ako doplnok vyučovacej literatúry 

4. Obrusy na lavice do učebne – 6ks 

5. 5 rámov formátu A4 

Zakúpenie pomôcok v hodnote 150 Eur  pre pani učiteľku Vereščákovú bolo RR schválené. 

 

 



Vedúca školského klubu pani Horváthová požiadala o zakúpenie hier a výchovných pomôcok do 

klubu: 

Zoznam spoločenských hier a pomôcok do ŠKD : 

 ( ceny  sú s orientačné, podľa obchodu)  

-Ovocný šalát (12.90€) 

-Moje prvé Slovensko (24€) 

-Dobblekids (10.90€) 

-Seva(2x25=50 €) 

-Lego (30€) 

-Cink extreme (11.90€) 

-WeyKick(137€) 

stolný futbal 2x19.00=38 eur 

-Kalčeto(190 eur 

-Big shot  (190€) 

Niektorí členovia Rady označili niektoré hry za nerentabilné. Pani Pástorová navrhla, aby sme urobili 

v triedach zbierku lega, ktoré už naše deti nepotrebujú. Členovia navrhli, že by sa mohlo zakúpiť 

niečo aj na ručné práce – napr.vyšívacie potreby.  

Nakoľko bol v minulých rokoch schválený ročný príspevok  na ŠK 200 Eur ročne a nebol tri roky 

využitý, RR schválila predbežne na nákup hier a pomôcok pre ŠK 400 Eur, pani Horváthová má však 

prepracovať svoj návrh. 

Padol návrh aj na Hrací deň, ktorý by bol pravidelne v ŠK a venovaný len hrám. 

AD 5. 

Pani riaditeľka informovala o havárii – zatopení budovy na Vranovskej, ktorú musela riešiť celé leto. 

Vyzbieralo sa 5 000 Eur od darcov zo Slovenska a 800 od učiteľov, z USA darovali 15 000dolarov. 

Prisľúbených ďalších 30 000 dolárov. 

29. septembra pokračuje štrajk učiteľov, základná škola funguje, ostatní prídu na 3. Hodinu. Štrajk 

pokračuje 7.10.2016. 

Pani riaditeľka požiadala o doplňujúce voľby do Rady školy. 

Adventný večierok bude v kostole a Starom lýceu 1.12.2016 a adventný bazár 4.12.2016. 

Zodpovednosť za školu preberá pani Valková a za RR pani Šebestová 

AD 6. 



Pani Šebestová vyjadrila záujem o fotenie prvákov na začiatku školského roku, tak ako to bývalo 

dobrým zvykom v minulosti, navrhla aj riešenie. Fotenie na konci roku ostáva pre všetky ročníky. 

Rodičia stále požadujú viac výučby angličtiny aj na prvom stupni a v prime. Pani riaditeľka to rieši. 

Pani Pástorová sa pýtala, či môžu deti čakať na rodičov vo vestibule, nakoľko sa stalo, že niektorí 

vyučujúci alebo zamestnanci školy ich posielali z toho priestoru preč. Najmä v zlom počasí je to 

niekedy nutnosť čakať vo vnútri. Pani riaditeľka vyjadrila súhlas ,že deti tam čakať môžu. 

 

Zapísala: Anna Dojčanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


