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Zasadnutie Rodičovskej rady združenia 
 

 

Dňa: 24.11.2021 o 17,15 hod. 

 

Miesto: videokonferencia MS Teams 

Za účasti riaditeľky ZŠ p. T. Kizivatovej, PaeDr. Jany Dudášovej (zástupkyne pre 1.stupeň), Mgr. 

Petronely Muchovej (zástupkyne pre 2. stupeň) a Dany Osuskej (vedúca ŠKD). 

 

Prítomní: pozri priložená prezenčná listina (23 zástupcov zastupujúcich 31 tried, celkový počet tried 

je 31 čo je 74 % účasť) 

 

Program:   

 

1. Informácie vedenia školy o plánovaných akciách 

2. Informácie o postupe pri vyhlasovaní karantény v triedach 

3. Informácie o projekte vybudovania nového stojiska na bicykle 

4. Informovanie o stavoch účtov ZRŠ, zistenie spätnej väzby k procesu výberu príspevkov z tried 

prvých ročníkov 

5. Rôzne 

 

Program zasadania RRZ bol jednomyseľne prítomnými schválený. Predseda RZZ, pán Mário Tokei, 

privítal vedenie školy a poďakoval v mene všetkých rodičov za ich prácu v tomto náročnom období.

  

 

1. Informácie vedenia školy o aktuálnej situácii a plánované akcie 

 

• Prevádzka školy a zabezpečenie celého výchovno-vzdelávacie procesu je pri dodržiavaní 

aktuálneho školského covid-semaforu pre vedenie školy veľmi náročné. Vláda Slovenskej 

republiky vyhlásila od 25.11.2021 núdzový stav a zákaz vychádzania. Výnimku zo zákazu 

vychádzania majú školopovinné deti, študenti a pracujúce osoby. Núdzový stav by mal platiť 

90 dní. 

• K 24.11.2021 je 27 % žiakov v povinnej karanténe. Taktiež sú v povinnej karanténe učitelia, 

personál kuchyne, upratovačky. Viacerí vyučujúci sú tiež sami chorí, alebo sa starajú 

o chorého rodinného príslušníka a sú na OČR. Zabezpečenie bežnej prevádzky a vyučovania 

je z týchto dôvodov viac než veľmi náročné. Triedy sa v karanténach striedajú a neustále 

pribúdajú, taktiež pribúda a neustále sa mení počet pozitívnych žiakov, aj zamestnancov 

školy. 

Vedenie školy preto žiada rodičov o zhovievavosť, trpezlivosť a toleranciu, najmä pri 

prechode na dištančné vyučovanie z dôvodu karantény. Sprocesovanie dištančného on-line 

vzdelávania niekedy trvá aj 1-2 dni. Z tohto dôvodu majú v tom čase žiaci zabezpečené 

dištančné vyučovanie formou zadávaných úlohy a až následne sa rozbieha on-line 

vyučovanie. 

• Pri nástupe do školy pokračuje ranný filter detí. Všetci žiaci ZŠ sú od 25.11.2021 opätovne 

povinní nosiť prekrytie horných dýchacích ciest (rúška, respirátory) vo všetkých 

priestoroch budovy školy, tzn. aj v triedach počas celého vyučovania. Výnimku 

z povinnosti nosiť prekrytie určuje lekár. Toto opatrenie je určené Ministerstvom školstva 

a jeho nedodržanie sa považuje za právny delikt podliehajúci pokute.  

• Na stránke školy v sekcii Covid_2019 a škola (https://zskomenskehoba.edupage.org/text58/) 

sú uvedené informácie a pokyny pre rodičov, ako postupovať pri zistení pozitivity dieťaťa 

alebo rodiča.  

• V uplynulých dňoch mali rodičia detí opätovne možnosť prejaviť záujem o bezplatnú 

distribúciu AG samotestov a škola ich v týchto dňoch rodičom odovzdáva. Tieto testy slúžia 
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2/5 

na otestovanie detí v domácom prostredí. Vedenie školy na základe usmernení z ministerstva 

odporúča, aby rodič, ktorý tieto testy obdržal, pravidelne testoval svoje dieťa a oznámil 

výsledok testovania škole elektronicky, prostredníctvom Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia, 

Pridať žiadosť/vyhlásenie/ Domáci AG samotest – oznámenie o použití). Rodič môže, 

samozrejme, otestovať dieťa aj v inom ako preventívnom prípade (ak napr. dieťa vykazuje 

príznaky ochorenia). Tiež je vhodné o tomto testovaní následne informovať školu cez 

Edupage.  

• Na základe horeuvedených skutočností vedenie školy zrušilo všetky plánované aktivity. 

Vianočné akcie typu Vianočná špirála a Vianočné trhy sa uskutočnia v škole v rámci 

kmeňových tried. 

 

• Dňa 26.11.2021 bola doplnená informácia o predĺžení vianočných prázdnin na obdobie:  

 

20. 12. 2021 – 07. 01. 2022 
 

Po prázdninách sa žiaci vracajú do školy v pondelok 10.januára 2022. 

 

 

2. Informácie o postupe pri zistenej pozitivite žiaka a vyhlasovaní karantény v triedach 

 

Pani riaditeľka odporučila zástupcom rodičov, ako majú rodičia postupovať pri zistení pozitivity 

dieťaťa. Postup je nasledovný: 

 

1) Rodič zistí pozitivitu dieťaťa domácim AG testom. Obratom zabezpečí testovanie dieťaťa 

v MOM – AG test alebo PCR test. Dieťa je týmto úkonom nahlásené v systém NCZI 

a zostáva v domácej karanténe. 

2) Rodič informuje triedneho učiteľa o zistenej pozitivite žiaka prostredníctvom domáceho testu. 

Trieda žiaka nastupuje do karantény. 

3) Ak je dieťaťu potvrdená pozitivita oficiálnou autoritou (NCZI – Ag testom odobratým 

odborníkom v MOM alebo PCR testom): 

a. Rodič oznámi túto skutočnosť lekárovi – pediatrovi. 

b. Rodič oznámi výsledok testu triednemu učiteľovi. 

c. Dieťa pokračuje v domácej karanténe, ktorá trvá minimálne 10 dní.  

V karanténe tiež ostávajú všetci rodinní príslušníci (alebo iné osoby žijúce s dieťaťom 

v spoločnej domácnosti), ktorí nepodliehajú výnimke z karantény a tiež všetky osoby, 

ktoré boli s dieťaťom v priamom kontakte (rodič ich musí o zistenej pozitivite dieťaťa 

informovať). 

4) Trieda pozitívneho žiaka ostáva v karanténe a funguje v režime dištančného vzdelávania. 

Dĺžka karantény je 10 dní. Karanténa sa začína počítať odo dňa, kedy bol žiak so zistenou 

pozitivitou naposledy v škole. 

 

Výnimky z povinnej karantény: 

1) Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí sú očkovaní. 

2) Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí sa otestovali PCR-testom najskôr v 5. deň od 

posledného kontaktu s pozitívnou osobou a sú negatívni. 

3) Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí neprišli do priameho kontaktu s pozitívne testovaným 

žiakom 2 dni pred zistením jeho pozitivity (napríklad kvôli vlastnej absencii v škole). 

 

 

Dĺžku karantény triedy určí riaditeľka školy na základe informácií poskytnutých zákonným 

zástupcom triednemu učiteľovi a obratom ju zverejní na webovom sídle školy. 
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Zmeny od pondelka 29.11.2021 na obdobie núdzového stavu: 

1. Ruší sa ranný školský klub. 

2. Ruší sa delenie detí na skupiny počas vyučovania aj v ŠKD. Predmety, na ktorých sa žiaci delia 

budú sa v núdzovom čase vyučovať po triedach. 

3. Evanjelické náboženstvo sa bude vyučovať dištančne.  

4. Katolícke náboženstvo sa bude striedať po týždňoch – distančne/prezenčne. 

5. Pozastavuje sa krúžková činnosť realizovaná v skupinách, tvorených z detí celého ročníka. 

6. Na predmetoch ANJ, TEC, INF sa deti nemiešajú. 

 

 

3. Informácie o projekte vybudovania nového stojiska na bicykle 

 

Pan Tokei spolu s pani riaditeľkou informovali zástupcov rodičov o iniciatíve vybudovať nové 

stojisko na bicykle pred budovou školy. Túto iniciatívu podnietil pán Hudec (zástupca 1.A triedy). 

Spolu s pánom Ďuricom (zástupca 3.A triedy), ktorý je architekt, vytvorili pracovnú skupinu. Cieľom 

iniciatívy je vybudovať stojisko na bicykle pre žiakov v kapacite cca 56 bicyklov. 

 

P. Ďurica na dobrovoľníckej báze vypracoval architektonický návrh bez nároku na honorár, za čo mu 

Občianske združenie touto formou ďakuje. 

 

Vedenie školy v spolupráci s pánom Ďuricom vypracovalo projekt, ktorý bude prihlásený do výzvy 

Ministerstva dopravy na získanie dotácie vo výške 30 000,- eur. Ďalšiu časť financií na tento projekt 

bude škola financovať v spolupráci so zriaďovateľom, rodičovským združením, v prípade potreby aj 

z iných sponzorských zdrojov. 

 

Pán Tokei požiadal zástupcov rodičov o schválenie prefinancovania technickej dokumentácie 

k danému projektu (projektová dokumentácia, statický posudok, cenová kalkulácia (rozpočet) a 

posudok zdravotechnika). Odhadovaná suma na preplatenie by mala byť cca 1000,- eur. Prítomní 

zástupcovia rodičov jednohlasne odsúhlasili, že náklady spojené s technickou dokumentáciou 

projektu prefinancuje naše Občianske združenie pri ZŠ Hubeného z členských príspevkov.  

 

O ďalšom vývoji tohto projektu budú zástupcovia informovaní na nasledujúcej schôdzi. 

 

 

4. Stav účtov 

 

Stav účtov ZRŠ k 24.11.2021 je nasledovný: 

Účet ZRŠ: 19 493,14 eur 

Účet Fondu opráv: 2 489,27 eur 

 

• Informácie o platbách do ZRŠ na tento školský rok: 

 

do 20.10.2021: 15,- eur ZRŠ - platba za 1.polrok 

do 10.1.2022: 10,- eur platba do Fondu opráv 

do 22.2.2022: 15,- eur ZRŠ - platba za 2. polrok 

 

Príspevky budú zástupcovia tried pravidelne preberať spolu so zoznamom platcov a po vyzbieraní 

vkladať (umožnené vkladať aj dodatočne) na účet RRZ číslo:  

ZRŠ:   1017606003/1111, IBAN: SK95 1111 0000 0010 1760 6003 

FO:     1017606011/1111, IBAN: SK73 1111 0000 0010 1760 6011 

S uvedením variabilného symbolu v tvare: 

1. číslo – ročník 1 – 9 

2. číslo – trieda A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5 
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3. číslo – 12021 = 1.polrok, 22022 = 2.polrok (len pre ZRŠ) 

Napr.: 1A v l. polroku (ZRŠ): VS = 1112021 ; 112021 – FO, II. Polrok = 1122022 (ZRŠ) 

Do poznámky pre prijímateľa uviesť triedu. 

Doklad o zaplatení spolu so zoznamom žiakov, ktorí prispeli, je možné doručiť p. Lucii 

Hanusovej na email: lucia@hanaconsult.sk , tel. kontakt: 0905 341 964. 

 

Zástupcovia rodičov 1. ročníka informovali ostatných zástupcov o spôsobe výberu a o úspešnosti 

výberu v ich triedach.  

 

 

5. Ostatné otázky a pripomienky 

 

• Pani Osuská zo ŠKD informovala rodičov o úprave poplatku do ŠKD od 1.1.2022. Suma poplatku 

bude znížená na 29,- eur. 

 

• Pani Cagáňová (1.D) sa dohodla s pánom Tokeiom na spolupráci pri aktualizácii údajov RRZ 

súvisiacich s problematikou GDPR.  

 

• Pani Rudavská (7.A) sa informovala o možnostiach zadávania domácich úloh do systému 

Edupage. Vedenie školy informuje rodičov, že systém zadávania domácich úloh a informácií 

ohľadom plánovaných preskúšaní funguje prostredníctvom informačných tabúľ, ktoré sa 

nachádzajú v každej triede. Na tieto tabule každý učiteľ zapisuje úlohy v daný deň. Tieto úlohy 

majú žiaci povinnosť zapísať si. Majú tiež určené služby, ktorých úlohou je informovať 

chýbajúcich žiakov. Žiaci tak majú možnosti ako si preposielať tieto informácie medzi sebou 

a trénovať sa v samostatnosti a zodpovednému prístupu pri plnení si povinností. V prípade 

konkrétnych problémov alebo nejasných situácií tiež majú žiaci možnosť kontaktovať 

jednotlivých vyučujúcich. Ak teda nastane konkrétna situácia, prosíme rodičov a žiakov, aby 

oslovili priamo učiteľa cez Edupage. 

 

• Pani Jusko (7.B) a pani Rudavská (7.A) sa informovali ohľadom konania lyžiarskeho výcviku 

v tomto školskom roku. 

Lyžiarsky výcvik plánovaný pre žiakov 7. a 8. ročníka sa uskutoční v prípade priaznivej 

pandemickej situácie. Zatiaľ je rezervované vysúťažené lyžiarske stredisko, kde by sa výcvik mal 

uskutočniť. Rezervácia je momentálne bez zaplatenej zálohovej platby. V prípade, že si stredisko 

vyžiada uhradenie zálohy, bude nutné rozhodnúť sa, kto bude znášať riziko prepadnutia zálohy, ak 

sa lyžiarsky výcvik neuskutoční. 

Snowboardový výcvik sa neuskutoční. 

 

• Pani Tropová (2.A) sa informovala o podmienkach komisionálneho skúšania z dôvodu vysokej 

absencie žiaka vzhľadom na momentálnu situáciu. Vedenie školy podalo informáciu, že 

komisionálne preskúšanie sa vyžaduje od žiaka iba v takom prípade, ak učiteľ nemá dostatočné 

množstvo podkladov na hodnotenie žiaka. Komisionálne preskúšanie sa teda momentálne 

nevyžaduje iba na základe vysokej absencie žiaka. 

 

• Pani Ferenci (7.C) informovala rodičov o vykonanej kontrole stravy v jedálni. Spolu s pánom 

Sedlačkom zo stravovacej komisie navštívili školskú jedáleň. Informácie z návštevy prikladáme 

v prílohe k zápisnici (príloha č. 2). Citát od p. Ferenci „Celkovo hodnotím návštevu školskej 

jedálne veľmi pozitívne, nanašla som nič, čo by sa dalo jedlu vytknúť a ak by sa dalo, pokojne by 

som sa stravovala v školskej jedálni aj osobne.“ 
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• Rodičia sa informovali na možnosti vyučovania liečebnej telesnej výchovy. Pani riaditeľka 

vysvetlila, že takáto možnosť momentálne nie je, nakoľko na vyučovanie liečebnej TV je nutný 

minimálny počet 8 žiakov s rovnakou diagnózou. Keďže sa v tomto období žiaci z rôznych skupín 

nemôžu miešať, takéto vyučovanie neprebieha. Na odporúčanie lekára je možnosť pre takýchto 

žiakov vykonávať individuálne precvičovanie rehabilitačných cvikov samostatne, počas hodín TV.  

 

• Vedenie školy prosí o pomoc rodičov, ktorí by vedeli zabezpečiť a / alebo sponzorsky 

prefinancovať vytlačenie školského časopisu. Škola obnovuje tlač školského časopisu, ktorý sa 

plánuje distribuovať medzi žiakov za symbolický poplatok. Kúpou časopisu sa budú podporovať 

aktivity na škole a zároveň žiak získa výhody – kupóny v rôznej podobe (oslobodenie od skúšania 

atď.). V tejto vecí píšte email p. riaditeľke školy. 

 

 

• Výbor ZRŠ žiada zástupcov tried, aby na nasledovnom triednom aktíve pripomenuli rodičom 

eskalačný postup pri riešení problémov, ktorý máme zaužívaný v našej škole. 

Eskalačný postup: 

1/ Rodič informuje triedneho učiteľa. 

2/ Ak rodič neuspeje u triedneho učiteľa, tak kontaktuje zástupkyňu pre príslušný stupeň. 

3/ Ak rodič neuspeje u zástupkyne pre príslušný stupeň, kontaktuje pani riaditeľku. 

 

• Zástupcovia rodičov na záver poďakovali vedeniu školy a všetkým učiteľom a zamestnancom 

školy za zabezpečovanie vyučovania aj v takejto veľmi ťažkej a zložitej situácii. Uvedomujeme si, 

že to nie je jednoduché a sme vďační za všetok čas a energiu, ktorú škole a najmä jej žiakom 

v momentálnej situácii venujete. Ďakujeme! 

 

• Najbližšie stretnutia triednych ZRŠ budú v týždni od 29.11.2021. Na 2. stupni bude formou 

individuálnych konzultácií prostredníctvom MS Teams. Pani zástupkyňa Muchová informovala 

zástupcov o spustení termínov na individuálne konzultácie. Individuálna konzultácia bude v trvaní 

10 minút. Ak rodič potrebuje konzultáciu s učiteľom v iné termíny, dohodne sa s konkrétnym 

vyučujúcim cez Edupage. 

 

Ďalšie TA ZRŠ sa bude konať 22.02.2022. 

 

 

 

Prílohy: 

 

1/ Prezenčná listina 

2/ Výsledok hodnotenia stravy v školskej jedálni 

 

 

 

V Bratislave dňa: 24.11.2021 

 

 

      

Zapisovateľ: Gabriela Juhásová     Overovateľ:  Mário Tokei 

           Zuzana Hamarová 

  


