Zápisnica zo stretnutia O.Z. Rada rodičov Palisády 57 zo dňa 6. 9. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, RR uznášaniaschopná
Stretnutie viedla Mária Šebestová, predsedníčka RR
AD 1. Mária Šebestová privítala na stretnutí členov RR, pani riaditeľku Prostredníkovú, pani
zástupkyňu Minarovičovú a pani Konopeusovú, spirituálku EZŠ a OG.
AD 2. Prítomní schválili nasledovný program:
1. Privítanie členov RR a hostí
2. Schválenie programu
3. Voľby do funkcií RR
4. Šikana na škole a jej riešenie
5. Vulgárne gesto je nadávka, aj slová zraňujú
6. Finančná správa za šk. rok 2017/2018
7. Príspevok do RR na šk. rok 2018/2019
8. Web stránka školy
9. Školský poriadok a jeho dodržiavanie
10. Priestory triedy 6.A
11. Prvácke fotenie
12. Polička na knihy
13. Využitie priestoru medzi školou a jedálňou
14. Projekty
15. Zatraktívnenie interiéru školy (samolepky s anglickými slovesami na schody, uhly k
dverám,...)
16. Odmeny pre žiakov
17. Školský klub detí
18. Žiadosti o finančnú podporu
19. Rôzne
AD 3.Voľba predsedu, podpredsedov a pokladníka O.Z. Rada rodičov Palisády 57 na školský
rok 2018/2019 bola odložená a uskutoční sa na najbližšom zasadnutí Rady rodičov, nakoľko
ešte nie všetci zástupcovia tried boli zvolení na triednych aktívoch aj na tento školský rok.
AD 4. Na základe záverov z posledného stretnutia Rady rodičov v školskom roku 2017/2018,
ktoré sa týkali snahy o zavedenie preventívneho programu boja proti šikane na škole,
kontaktovala pani Šebestová Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Stredisko
poskytuje bezplatnú pomoc formou prednášok, besied, vzdelávacích aktivít (pre pedagógov, aj
žiakov/študentov) na tému šikana, ale aj kyberšikana. Pani Šebestová poskytne kontakt na
konkrétneho lektora Slovenského národného strediska pre ľudské práva vedeniu školy, ktorá
dohodne konkrétnu formu spolupráce so strediskom.
Pani Pástorová má kontakt na lektora, ktorý sa venuje téme školskej a rovesníckej mediácie.
Vedenie školy sa s lektorom skontaktuje a zistí možnosti spolupráce.
Pani Horváthová sa zúčastňuje programu Kamarát Jabĺčko, projektu, ktorý je zameraný na
prevenciu proti šikane.

Vedenie školy požiadalo zástupcov tried, aby apelovali na triednych aktívoch na rodičov, že
deti majú neustále možnosť, pri akomkoľvek probléme, pocite krivdy, alebo konflikte,
kontaktovať denne svojho triedneho učiteľa. Žiaci 2. stupňa mávajú pravidelne raz do týždňa
triednické hodiny, kde diskutujú o problémoch, ktoré v triede vznikli.
AD 5.Pani Šebestová poukázala na problém, kedy počas minulého školského roka učiteľka na
hodine telesnej výchovy zosmiešnila žiaka pred celou triedou. Komentovala jeho fyzický výzor
a odporučila mu, aby schudol. Dieťa týmito nemiestnymi poznámkami trpelo a hanbilo sa pred
spolužiakmi. Pani riaditeľka Prostredníková opäť apelovala na rodičov, aby podobné situácie
riešili okamžite a obrátili sa na vedenie školy, alebo kontaktovali pani spirituálku
Konopeusovú.
AD 6.Pán Balogh, pokladník OZ, predložil prítomným správu o hospodárení a stave financií
v OZ Rada rodičov Palisády 57 za uplynulý školský rok 2017/2018
Stav a pohyby finančných prostriedkov OZ k 31.8.2018 vyzerajú nasledovne:
Zo školského roka 2016/2017 bolo prenesené do rozpočtu na školský rok 2017/2018
12.538,44€.
Spolu v školskom roku 2017/2018 boli vyzbierané príspevky vo výške 12.235,00€.
Výdavky dosiahli výšku 16.644,10€.
Stav finančných prostriedkov k 31.8.2018 na bežnom účte je 8.129,34€.
Stav finančných prostriedkov k 31.8.2018 na hotovostnej pokladni je 318,25€.
Príspevky boli na základe požiadaviek pedagógov a študentov základnej školy a gymnázia
použité na nákup šatníkových skríň, príspevok na rekonštrukciu toaliet, rekonštrukciu lavíc vo
vchode školy, poistenie školy, zaplatenie virtuálnej knižnice pre učiteľov, nákup interaktívnych
pomôcok pre výučbu chémie a geografie, nákup klimatizácie do učebne informatiky, knižné
odmeny, príspevok na deň učiteľov, nákup stojanov na bicykle a kolobežky, nákup hračiek,
športových potrieb a pomôcok do školského klubu.
AD 7.Školský rok 2017/2018 bol rokom plným investícií, ktoré sú všetky transparentne
zverejnené na web stránke školy, ako aj na nástenke vo vestibule školy. Pretože v novom
školskom roku je predpoklad zníženia výdajov z finančných prostriedkov OZ, prítomní
zástupcovia tried súhlasili so stanovením výšky príspevku do OZ Rada rodičov Palisády 57 na
školský rok 2018/2019 vo výške 40€ za každého žiaka.
Hlasovanie:

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

AD 8.Oproti minulosti je vidieť zlepšenie pridávania aktuálnych informácií na web stránku
školy. Problémom ostáva zoznam a informácie o učiteľoch, ktoré sú neaktuálne. Pani riaditeľka
povedala, že bude zoznam upravený v krátkej dobe, nakoľko nové informácie už zaslala
administrátorovi. Na stránke školy je už k dispozícii aj harmonogram a organizácia školského
roka 2018/2019. Tu stojí za upozornenie informácia, že 29. októbra 2018 bude riaditeľské
voľno a vzhľadom na mimoriadny štátny sviatok 30.októbra 2018, nebude prebiehať

vyučovanie celý týždeň. Z dôvodu GDPR nemôže byť na stránke školy zverejnený zoznam
žiakov, taktiež fotografie zo školských akcií budú zverejnené až po písomnom súhlase rodičov.
AD 9. Koncom školského roka 2017/2018 vznikla v škole situácia, že zopár detí prišlo do školy
s nafarbenými vlasmi a nalepenými tetovačkami, čím zásadným spôsobom porušili školský
poriadok našej školy. Vedenie školy sa snaží problém nevhodného oblečenia, zafarbených
vlasov a nevhodnej úpravy zovňajška riešiť priebežne. Aj preto pristúpilo k úprave školského
poriadku na rok 2018/2019. Jeho nová verzia je zverejnená na web stránke školy
http://www.evlyceum.sk/wp-content/uploads/2016/07/Skolsky-poriadok-EZS-EL-Palisady2018-2019.pdf . Úprava školského poriadku sa týka najmä tém šikana, hanlivé gestá,
dochádzka, vymeškané hodiny, výzor, kompetenčné preskúšanie žiaka pri nadmerne
vymeškaných hodinách, používanie mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok, atď.
Akékoľvek porušenie školského poriadku bude zaznamenané aj prostredníctvom EduPage
v kolónke správanie. Rodič a všetci pedagógovia uvidia všetky pochvaly a pokarhania. Pri
nezlepšení chovania môže nasledovať znížená známka zo správania. V školskom poriadku je
kladený dôraz aj na ekoaktivitu a osvetu na túto tému.
AD 10.Pani Fáberová predniesla sťažnosť rodičov žiakov 6.A. Rodičia namietajú, že trieda je
malá, rýchlo sa vydýcha vzduch, deti bolí hlava. Pani riaditeľka vysvetlila, že vychádzajúc
z počtu žiakov v triede a priestorovými možnosťami školy, nebolo technicky možné umiestniť
triedu inde. V tejto miestnosti sú dodržané všetky predpisy, ktoré nariaďujú koľko priestoru na
jedného žiaka v triede musí byť. Trieda sa nachádza na jednej chodbe s 3.A a 5.A. 4.A ostala
na prízemí, pretože je v triede 28 žiakov. Miestnosť triedy 6.A je tichá, orientovaná do dvora.
V krátkej dobe v nej bude doinštalovaný dataprojektor.
AD 11.Fotenie prváčikov zabezpečí škola v jesennom termíne.
AD 12.Na prízemí EZŠ bude zriadená polička na knihy, kam deti budú môcť priniesť
nepoužívané, alebo už prečítané knihy a vziať si knihu, ktorá ich zaujme. Na triednych aktívoch
je potrebné zistiť, kto z rodičov by mohol vykonávať dobrovoľnícku činnosť a aspoň 2x do
mesiaca knihy prezrieť, či sú obsahovo vhodné pre deti 1. stupňa. Ak bude v knižnici nevhodná
kniha, bude vyradená do zberu. Polička bude zakúpená z finančných prostriedkov RR.
AD 13.Pani zástupkyňa povedala, že by uvítala, keby sa v priestore medzi jedálňou a školou
podarilo zrealizovať „zelenú triedu“. Taktiež nevylúčila možnosť vytvorenia komunitných
záhradok, kde by sa žiaci realizovali v rámci pracovného vyučovania. Návrhy na využitie
priestoru by sme mohli získať aj od detí, ktoré by v rámci súťaže predstavili svoje
realizovateľné návrhy.
AD 14. Pán Demko sa informoval, v akých projektoch je škola zapojená. Okrem zberov
papiera, vrchnákov a zubných kefiek momentálne nie je, lebo je problém prípravu a realizáciu
projektov personálne pokryť. Škola však prejavila záujem o projekt „Čitateľská gramotnosť“.
V rámci projektu „Modrá škola“ sa rysuje istá možnosť, že by škola získala do svojich
priestorov pitnú fontánu. Vedenie školy zistí, či by z pohľadu hygieny bolo možné túto aktivitu
realizovať. Pán Demko sa pokúsi preskúmať možnosti zapojenia sa do elektronických projektov
(SLSP, Volkswagen, VUB Banka, ...)
AD 15. Viacerí rodičia prišli s návrhmi, aby sa interiér školy zatraktívnila rôznymi nálepkami
(napr. anglické nepravidelné slovesá na schodoch, nálepky znázorňujúce uhly pod dvere, ...).
Dôležité je si uvedomiť, že nie každá podlahová krytina je vhodná na aplikáciu nálepiek. Ak

by však mali rodičia konkrétny návrh a vedeli by pomôcť s jeho realizáciou, vedenie školy
každú takúto aktivitu s radosťou prijme.
AD 16. Rodičia mladších žiakov sa informovali, ako a či prebieha odmeňovanie detí. Žiaci sú
odmeňovaní za študijné výsledky na polroku a na konci roku, pri úspešných riešeniach
olympiád, ... Škola zabezpečuje ceny, diplomy a odovzdáva ich žiakom. Ak žiak v tento deň
chýba, cenu dostane na konci školského roka.
AD 17. Pani Šebestová vyzdvihla výbornú informovanosť rodičov zo strany Školského klubu
detí prostredníctvom EduPage. Hneď v prvý školský deň vedúca ŠKD pani Horváthová poslala
všetkým rodičom informáciu a zadelení detí do oddelení, dennom harmonograme ŠKD
a novom telefónnom čísle. V tomto školskom roku budú deti chodiť v rámci ŠKD von skôr ako
minulý rok, o 13:00. Pani zástupkyňa Minarovičová preverí, či by bolo možné brávať von viac
športových pomôcok, aby medzi deťmi nedochádzalo zbytočne ku konfliktom a deti si
nemuseli nosiť pomôcky z domu.
AD 18. Vedenie školy požiadalo Radu rodičov o zakúpenie pomôcok na vyučovanie v hodnote
1.587,21€ (SJL – pracovné zošity MAPA Slovakia pre učiteľov – 73,80€, NEJ – učebnice,
pracovné zošity, slovník, testový zošit, učiteľská príručka, interaktívne knihy – 187,06€, CHE
– Lugolov roztok na chemické pokusy, model kryštalickej mriežky grafitu – 77,90€, INF –
elektronické učebnice na informatiku pre 3. – 6. ročník a primy– tercie – 480,00€, GEO –
interaktívny program – 90,00€, FYZ – interaktívny program – 90,00€, ANJ – odborná literatúra
pre učiteľov, detská literatúra (knihy + DVD) – 350,00€, 1.ročník – multimediálne CD,
maňuška Šašo – 32,85€, ŠKD – nákup hračiek a pomôcok – 205,60€).
Hlasovanie:

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

AD 19. V priestoroch WC sú od kľučiek popraskané obklady na stenách a hrozí ich poškodenie.
Z finančných prostriedkov Rady rodičov budú zakúpené dorazy na dvere na WC.
V prípade potreby sa objedná jeden blok šatníkových skriniek (spolu 6 odkladacích
priestorov)a uhradí sa z finančných prostriedkov Rady rodičov
Hlasovanie:

Za: 10

Proti: 0

Zdržal sa: 0

GDPR: Na triednych aktívoch budú rodičom rozdané súhlasy na spracovanie osobných údajov
žiakov.
Počas triednych aktívov Evanjelického lýcea a Osemročného gymnázia budú prebiehať
doplňujúce voľby do Rady školy. Uvoľnené je jedno miesto. Mená kandidátov budú zverejnené
na webe školy.
6.12.2018 ráno príde do školy Mikuláš, anjel a čert. V rámci triedy je potrebné, aby sa rodičia
dohodli, ako deťom zabezpečia balíčky, ktoré následne deťom Mikuláš odovzdá.

Zapísala:

Mária Šebestová

