
Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Rada rodičov Palisády 57 dňa 31.5.2022 

 

Prítomní: 

Všetci zástupcovia tried, okrem pána Kováča, ktorý sa ospravedlnil. 

V zastúpení pani Mellnerovej za 2.A pán Petrikovič a za pani Hipkú 6.A pán Trcka. Rada rodičov bola 
uznášania schopná. 

Program zasadnutia 

1.       Privítanie členov RR a hostí 
2.       Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.       Aktuálny stav financií OZ Rada rodičov Palisády 57 
4.       Kontrola príspevkov do OZ za šk. rok 2021/2022 – sumár a riešenie 
5.       Príprava nového štatútu OZ Rada rodičov Palisády 57 
6.       Podnety z 2.A triedy 
7.       Podnety z 3.A triedy 
8.       Podnety zo 6.A triedy 
9.       Informácie vedenia školy 
10.   Žiadosti o finančnú podporu 
11.   Rôzne 

1. Privítanie členov RR a hostí 

Pani Šebestová privítala všetkých prítomných 

2. Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov 

Program bol schválený jednohlasne 

Zapisovateľ:  Nina Vaškovičová 

Overovatelia: Miloslav Bahna  

Zdenka Dubanová 

3. Aktuálny stav financií OZ Rada rodičov Palisády 57 

 Účet: 5707.66 EUR 

 Pokladňa: 50.22 EUR 

4. Kontrola príspevkov do OZ za šk. Rok 2021/2022 

 Zástupcovia tried prekontrolujú zaplatenie príspevkov do OZ za žiakov vo svojej triede, 
potvrdenia (avízo o platbe + výpis z účtu) odovzdajú pani Dinžíkovej-Mojzsisovej, pokladníčke OZ, pre 
archiváciu. Pani pokladníčka bude písomne kontaktovať rodičov, ktorí príspevok ešte neuhradili 
a skontroluje súlad odovzdaných potvrdení s výpisom z účtu OZ. 

 



 

5. Príprava nového štatútu OZ Rada rodičov Palisády 57 

 Doplnenie významu členskej schôdze – spôsob hlasovania – jeden hlas za rodinu. 

 Rozpočtové obdobie OZ – bude od 1.9. do 31.8. 

 Ďalším krokom bude schválenie nového štatútu OZ Rada rodičov Palisády 57 formou Per rollam 
a zaslanie aktualizovanej verzie na Ministerstvo vnútra SR do registra občianskych združení. Termín: do 
konca júna 2022. 

6. Podnet z 2.A 

1. Žiadosť o osobné celotriedne stretnutie na triednom aktíve, nie formou konzultačných hodín 
aj ohľadom podpisu nájomnej zmluvy, pokračovanie v budúcom školskom roku, informácií 
vedenia školy. 

7. Podnet z 3.A 

1. Podnet sa týka neskorej informácie o veľkej písomnej práci, požiadavka o skoršie oznámenie 
než 1 deň vopred. 

2. V 3.A často prebieha výučba formou „samovýučby“, kedy deti pracujú napríklad na hodine 
matematiky samostatne, ak žiak nerozumie požiada o vysvetlenie spolužiaka. 

3. Otázka opravy zvončeka v ŠKD, ktorý je dlhodobo pokazený. Termín opravy sa neustále 
posúva. 

4. Kedy si môžu prísť rodičia pozrieť koncoročné písomné práce svojich detí? 

8. Podnet zo 6.A: 

1. Na stránke ezs.ba je 7.6.2022 uvedený triedny aktív, ktorý sa uskutoční spôsobom 
konzultačných hodín, 6.A žiada o „klasický“ triedny aktív s možnosťou stretnúť sa ako trieda 
a prekonzultovať všeobecnú situáciu. 

2. Žiadosť na vedenie školy o bezodkladné informovanie rodičov ohľadom budúcnosti našej ZŠ, 
informácie vedenia školy o nájomnej zmluve, ďalšieho postupu, výberu príspevku na 
nájomné, ako bude vyzerať budúci školský rok. Nakoľko tieto informácie nemajú rodičia ani 
od zástupcov tried, ktorí neboli informovaní, taktiež od  vedenia, triednych učiteľov. 

3. Žiadosť o informácie týkajúce sa učiteľov v budúcom školskom roku, aké boli podniknuté 
kroky na zabezpečenie adekvátnej náhrady na pozíciu učiteľ matematiky, aby nevznikla 
opätovne situácia ako v tomto školskom roku a následné rýchle hľadanie záskoku. 

4. Žiadosť o zorganizovanie triedneho aktívu miesto konzultačných hodín zo strany vedenia. 
 

9. Informácie vedenia školy:  

Pridali sa ako hostia pani Palkovičová a pani Mikasová 

Rôzne podnety: 

 Prekonzultovali sa podnety ohľadne žiadosti o triedny aktív, nutnosť učiteľa a rodičov stretnúť 
sa, nakoľko sa rodičia potrebujú rozhodnúť či dieťa zostáva na škole. Dostatok času prekonzultovať výber 



príspevku na nájomné, rozhodnutia a dostatok času na prípadné prehlásenie dieťaťa na inú školu pri 
neochote platenia tohto príspevku. 

Nájomná zmluva s Cirkevným zborom ECAV Bratislava – Staré mesto je dohodnutá na nasledujúce dva 
roky, pani zástupkyňa nemá informáciu, či už zmluvu pani riaditeľka podpísala. 

OZ Rada rodičov Palisády 57 ponúklo pomoc a súčinnosť s výberom príspevkov na nájomné, 
vyjadrilo taktiež nutnosť nastaviť možný sociálny program. Na výber príspevkov je však potrebné sa 
dohodnúť, akým spôsobom bude realizovaná trojstranná zmluva (napr. memorandum o porozumení 
a spolupráci) medzi EZŠ, OZ Rada rodičov Palisády 57 a zákonnými zástupcami. 

  Nájomná zmluva bola schválená na dištriktuálnom presbyterstve ZD, jej podpis je v kompetencii 
riaditeľa školy, rovnako ako to bolo aj doteraz.  

OZ Rada rodičov Palisády 57 žiada vedenie EZŠ, aby bezodkladne a dostatočne informovalo 
všetkých zákonných zástupcov žiakov o dohodnutej nájomnej zmluve s majiteľom budovy 
a podmienkach za akých budú prebiehať nasledujúce školské roky. 

Ak sa na začiatku roka definujú termíny triednych aktívov, je žiadosť o ich dodržanie 
a nekonvertovanie TA na konzultačné hodiny, ak to situácia dovoľuje. Zástupkyňa EZŠ pani Palkovičová 
informovala prítomných, že žiadosti o konanie triednych aktívov (v prípade, že táto potreba pretrváva) 
aj na konci tohto školského roka je potrebné adresovať triednym učiteľom. 

Otázka na to, kto sprístupňuje a nastavuje termíny konzultácií, nakoľko nie u každého učiteľa je 
dostatok konzultačných hodín na všetkých rodičov. Pani Palkovičová oznámila, že každý rodič má po 
dohovore s daným učiteľom možnosť sa kedykoľvek počas roka oboznámiť s prospechom svojho dieťaťa 
aj mimo konzultačných hodín a TA. 

Bola vyjadrená rozpačitosť, až nespokojnosť s momentálnym prístupom a spôsobom učenia 
matematiky na druhom stupni (6. a 7. ročník), nedajú sa opraviť známky, v niektorých písomkách je 
maximálny počet bodov 4, už pri strate jedného bodu sú žiaci na rozhraní známky 2 a 3 (75%), pán učiteľ 
nemotivuje k lepšiemu výkonu, neinklúzia detí na hodinách, nedostatočné vysvetlenie učiva. Rodičia 
však oceňujú, že pán učiteľ bol ochotný vziať vyučovanie v triedach po odchode učiteľky uprostred 
školského roka. 

Otázka - Akým spôsobom sa propagujú voľné miesta na EZŠ? 

 Boli zadané inzeráty na EduJobs, Profesiu, boli zaslané aj žiadosti o uverejnenie v cirkevných 
zboroch v rámci bratislavského seniorátu, výberové konanie na nových učiteľov je otvorené už od 
decembra 2021. 

Zástupkyňa EZŠ pani Palkovičová oznámila, že máme nových učiteľov na predmety fyzika/chémie a 
taktiež geografia/matematika, vo výučbe informatiky bude pokračovať pán Hlinka. 

Niektoré triedy vyjadrili nespokojnosť s výučbou informatiky pánom Hlinkom, nakoľko sa deti 
nedostatočne venujú aj akadémii Alexandre, ktorá bola zakúpená pre každého žiaka (každý má žiak má 
svoje konto) z finančných prostriedkov OZ Rada rodičov Palisády 57.  

 



Pani Palkovičová, zástupkyňa EZŠ, by rada prenechala informácie vedenia na nasledujúcu Radu 
školy priamo od pani riaditeľky. 

Do prvého ročníka nastúpi 18 detí, prvákom sa budú rozdávať kľúčenky, perá a knihy, ktoré budú 
zakúpené z finančných prostriedkov OZ Rada rodičov Palisády 57. 

4. 6. 2022 bude zorganizovaný športový deň pre žiakov druhého stupňa k MDD. 

Sú naplánované koncoročné triedne výlety, 5., 8. a 9. ročník má naplánovaný navštíviť v rámci 
triedneho výletu Turiec. 

Bude futbalový turnaj pre žiakov prvého stupňa. 

Rodičia požiadali vedenie EZŠ o zabezpečenie výroby zošitov pre žiakov aj na budúci školský rok 
tak, ako bolo tomu v tomto školskom rok. Zástupkyňa EZŠ pani Palkovičová podotkla, že niektorým 
žiakom sa používaním odtrhli obaly zo zošitov. Prítomní rodičia však považujú zabezpečenie zošitov 
školou za vyšší benefit. Pani zástupkyňa povedala, že škola bude zisťovať záujem o zošity anketou medzi 
rodičmi. 

 

10. Finančná podpora 

 Web support: EUR 46,45 € - jednohlasne schválené 

 ŠKD: predložená žiadosť o zakúpenie spoločenských hier a športových potrieb vo výške 270,28 €. 
Schválený nákup v hodnote 121,78 € (všetko okrem hra WeyKick) a žiadosť doplnená o zakúpenie 
rozkladacích futbalových brán (cca. 40 €) – jednohlasne schválené  

  

11. Rôzne 

 Nedostatočná propagácia akcie Čerstvé hlavičky (projekt Kaulfand) https://ezs.ba/cerstve-
hlavicky/  a Slovenskô ako maľované (projekt Lidl na zakúpenie počítačovej techniky pre školu)  
https://ezs.ba/slovensko-ako-malovane/ na sociálnych sieťach FB a IG. Informácie sa nachádzajú na web 
stránke školy, avšak na rozdiel od minulého roka, na sociálnych sieťach o súťažiach, do ktorých sa 
zapojila aj EZŠ, nie je ani jedna informácia. Nebola tak možnosť zdieľať tieto informácie a žiadať 
o podporu našej školy známych, či priateľov našej školy. Napriek tomu OZ Rada rodičov Palisády 57 
vyjadruje veľkú vďaku všetkým, ktorí sa do hlasovania v súťaži spoločnosti Kaufland „Čerstvé hlavičky“ 
zapojili a vlastným nasadením pomohli našej škole zvíťaziť aj tento rok.  

Dávame do pozornosti možnosť objednať tričká, šiltovky, ruksaky, hrnčeky, alebo tašky s logom 
školy https://www.velkoobchodtextil.sk/ezs-ba/ ako ideálny darček pre deti na koniec školského roka. 

Niektorí rodičia stále neuhradili platbu za ŠKD, alebo jej časť. Táto informácia spolu, s výškou 
poplatku za ŠKD, sa v minulosti nachádzala aj v EduPage, v záložke „Platby“. Rodičia tak mali aktuálny 
prístup k informácii a prehľad o platbách za ŠKD. Prítomní zástupcovia tried prosia vedenia o opätovné 
pridanie prehľadu platieb za ŠKD na EduPage. 



Rodičia opätovne upozornili na nutnosť informovať rodičov o podpise nájomnej zmluvy a včas sa 
dohodnúť na výbere školného. Rodičov je dôležité informovať o tom, že je zabezpečené fungovanie 
školy v ďalších rokoch, nutnosť komunikácie vedenia so zástupcami tried a rodičmi. 

Do konca školského roka sa uskutoční ešte jedno mimoriadne zasadnutie OZ Rada rodičov 
Palisády 57, taktiež riadne zasadnutie Rady školy pri EZŠ a výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľ EZŠ v prípade, ak niekto zašle prihlášku. 

 OZ Rada rodičov Palisády 57, tak isto ako minulý rok, prispeje na rozlúčku so školou žiakom  9.A 
triedy sumou 200 €. Žiakom, za ktorých príspevok do OZ v tomto školskom roku uhradený nebol, nebude 
tento benefit poskytnutý. 

 

 

Zapísala: Nina Vaškovičová 

Overili:  Miloslav Bahna 

  Zdenka Dubanová 


