
 

Zápisnica zasadnutia Rady rodičov ZŠ Narnia, Banská Bystrica zo dňa 11.02. 2019 
 

Prítomní: Jozef Tóth, Silvia Turošáková, Marián Plachý, Diana Pataráková, Zuzana Jančová, Kristína 

Bocková, Lívia Švecová, Martina Škodová, Petra Vágnerová, Karin Medveďová 

 

Neprítomní: Benjamin Uhrín, Zuzana Polohová, Ján Hôrecký, Zuzana Vojtášová 

 

1. Jozef Tóth - privítanie členov rady rodičov a hostí - Marek Golian, riaditeľ ZŠ Narnia, Ingrid 

Michačová, vedúca jedálne 

 

2. Plánovanie prednášky Zoltána Mátyusa 

• Benjamin Uhrin potvrdí termín prednášky (máj, štvrtok podvečer) 

 

3. Stravovanie 

• Marek Golian a Ingrid Michačová objasnili aktuálny stav a dôvody zmeny dodávateľa stravy 

o pôvodný dodávateľ bol z dôvodu obmedzených kapacít a obáv z obedov zadarmo nútený 

vypovedať zmluvu o dodávaní stravy 

o kvôli dotácii z mesta bol výber z 2 možných dodávateľov, z ktorých jeden nebol ochotný 

pripravovať jedlá vhodné pre deti 

o spolupráca aj komunikácia s novým dodávateľom sa zlepšuje 

o  objektívne: jedlo nie je horšie, polievky sú chutnejšie ako od predošlého dodávateľa, 

nový dodávateľ nepoužíva instantné, iba čerstvé produkty 

o  dodávateľ vyžaduje objednávanie do 14:30 predchádzajúceho dňa 

• Objednávanie na ďalší týždeň 

o  RR navrhla ponechať aktuálny stav – objednávanie do pondelka rána, ak by to nebolo 

možné, pomohlo by, ak by bol normovací týždeň od utorka do pondelka 

• Alergie 

o na základe prípadnej požiadavky rodičov by pre veľké skupiny detí (alergikov) bola 

možnosť voziť jedlo od komerčných dodávateľov, nutná by bola pomoc zo strany rodičov 

alergikov pri zabezpečení takéhoto alternatívneho stravovania 

• Ako je naplánovaný prechod na obedy zadarmo? 

o  ZŠ Narnia hľadá aj ďalších možných dodávateľov, s ktorými by mohli rokovať o dodávke 

stravy 

o  je problém s ochotou dodávateľov prijímať ďalších zákazníkov z dôvodu kapacít 

a nedostatku personálu 

• Nemohli by sme variť obedy priamo v Narnii? 

o  z nedostatku priestorových kapacít aktuálnej budovy nie je možné skladovať potraviny 

a variť v priestoroch súčasnej jedálne 

• Zaver: na objasnenie situácie pošlú zástupcovia email rodičom vo svojich triedach 

s najčastejšími otázkami a odpoveďami doplnený o vyjadrenie riaditeľa a vedúcej jedálne, spolu 

s odporúčaním pre rodičov, aby usmernili deti ohľadom stravy – napr. aby žiaci jedli polievky 

 

4. Udeľovanie úloh deťom v inej forme, ako cez pracovné listy (na 1. stupni ZŠ) 



• Škola nevie zaručiť, že každý učiteľ vždy nahrá pracovné listy na Edupage 

• Apel na rodičov, aby viedli deti k zodpovednosti a starostlivosti o zverené pracovne listy 

• Škola bude odporúčať učiteľom, aby nosné témy nahrávali na Edupage 

 

5. Riešenie problémov kolektívu detí okrem pokarhaní, napr. za používanie vulgarizmov 

• apel na rodičov, aby viedli deti ku slušnému vyjadrovaniu a kontrolovali, ako sa ich deti správajú 

a komunikujú online - primárne to je záležitosť rodičov, nie školy 

• škola sa snaží preventívne na úrovni tried pracovať s deťmi a vzdelávať ich napr. o kyberšikane 

(orientačné dni, prednášky) 

• námet na prednášku alebo workshop pre rodičov v oblasti komunikácie online, rodičovskej 

kontroly, vzdelávanie v oblasti technológii – odporúčané: 

o  knihy: Parent Alert - Rodičovská ochrana detí - https://www.amazon.co.uk/Parent-Alert-

Keep-Your-Online/dp/0241350700; Liat Hughes Joshi - Odpojte své dítě od sítě - 

https://www.martinus.sk/?uItem=310762#description 

o aplikácie a softvér: ESET PARENTAL CONTROL;  https://family.norton.com/web/ ; K9 

Web protection - http://www1.k9webprotection.com ; v Apple zariadeniach je možné 

vytvoriť detské Apple ID, a kontrolovať dieťa cez funkciu “Čas pred obrazovkou”. 

 

6. Stojan na bicykle k budove B 

• Výzva pre rodičov, či stojan niekto nevie zabezpečiť 

• Riziko je to, že deti to zoberú ako ďalšiu preliezku a s tým je spojené riziko zranenia 

 

7. Ďalšie stretnutie Rady rodičov predbežne 29.4. 2019 

 

Najbližšie úlohy: 

Č. Úloha Zodpovedný Termín 

1 
Požiadať M. Goliana o zverejnenie zápisnice RR  M. Škodová 

Do konca februára 
2019 

2 Vytvoriť dokument s odpoveďami na najčastejšie 
otázky rodičov ohľadom stravovania  

J. Tóth, I. Michačová 
Do konca februára 
2019 

3 Informovať rodičov jednotlivých tried 
o problematike stravovania 

Všetci zástupcovia 
rodičov 

Do konca februára 
2019 

4 Zorganizovať odbornú prednášku s psychológom Benjamin Uhrin máj 2019 

5 Zvolať ďalšie stretnutie RR apríl 2019 J. Tóth apríl 2019 

  
               
 

 

Dňa: 11.02. 2019 

Zapísal: Jozef Tóth, Martina Škodová 

Overil: Jozef Tóth 
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