
Zápisnica zasadnutia Rady rodičov ZŠ Narnia, Banská Bystrica zo dňa 
20.05. 2019 

  
Prítomní: Jozef Tóth, Ján Hôrecký, Zuzana Polohová, Kristína Bočková, Martina Škodová, Silvia 
Turošáková, Zuzana Jančová, Lívia Švecová, Marián Plachý, Petra Vágnerová   
 
Neprítomní: Benjamin Uhrín, Zuzana Vojtášová, Karin Medveďová, Diana Pataráková 
  
1. Jozef Tóth - privítanie členov rady rodičov a hosťa - Marek Golian 
  
2. Plánovanie prednášky Zoltán Mátyusa 

● termín: 14.6. 
● téma: Ako vybudovať zdravý vzťah so svojim dieťaťom? Odkazy otcov a matiek 

deťom...  výsady a úskalia vzťahov matka-dcéra, matka-syn, otec-dcéra, otec-syn, tj: 
iniciácia rodičmi 

● čas: 17:00 
● honorár: vstupné 3+ Eur 
● miestnosť: ZUŠ (overiť) – Jozef Tóth 
● plagát: Petra Vágnerová 
● ozvučenie: Marek Golian 
● občerstvenie: v sále iba pre Zoliho Mátyusa, prípadne pre rodičov na chodbu - Marek 

Golian 
  
3. Deň detí 

● školská akcia – škola organizuje vo vlastnej réžii 
● ponuka od Rasťa na balíčky – nie je potreba, budú nanuky 

  
4. Koniec roka 

● slávnostné ukončenie v posledný školský deň 
● absolventská slávnosť 9. triedy -  23.6. 10:00 v CBBB 
● triedne opekačky/akcie naplánovať s učiteľmi - zástupcovia rodičov jednotlivých tried 

  
5. Podnety od rodičov 

● Financovanie Rady rodičov, aby sme mali základný rozpočet na pravidelné aktivity ako 
bol napr. deň učiteľov… 

○ Na 1 rodičovskom vyzbierať 5 Eur za každé dieťa (na deň učiteľov, koncoročný 
dar pre učiteľa, dofinancovanie prednášok) 

 
● Plán aktivít na nasledujúci školský rok  

 
● Pravidelné modlitby za naše deti a učiteľov 

○ 1x do mesiaca, alebo štvrťročne napr. v jedálni 
○ 30 min pred vyučovaním (7:00 - 7:30) 
○ Kristína Bočková - osloví Sláva Polohu/Bena Uhrina/Vlada Bozka 

 



● Bude Narnia toto leto organizovat detský tábor? 
○ Nie je naplánovaný denný tábor organizovaný školou 
○ CB organizuje týždenné tábory 

 
● Máme možnosť ako rodičia ovplyvňovať aktivity, ktoré plánuje dať škola do školského 

klubu na budúci rok? Prosba o zaradenie viac športových krúžkov napr. kurz sebaobrany, 
gymnastiky, orientačný beh, atletika...  

○ Závisí od lektorov, je možné zapojiť rodičov, ak majú vôľu organizovať krúžok 
○ Telocvičňa je už teraz vyťažená naplno  
○ Rodičia môžu posielať svoju ponuku Marekovi Golianovi, zaradí to do ponuky 

krúžkov v septembri 
 

● Prosba o poučenie detí a diskusie o hrozbách na internete (cyber ochrana) 
○ Zorganizovať workshop pre rodičov  
○ Október 2019 
○ Nápad: Zorganizovať týždeň bez mobilných zariadení 
○ Ján Hôrecký, Marián Plachý, Marek Golian 

 
● Odhlasovanie z obedov do 7:30 príslušného dňa. Problém je, keď dieťa príde zo školy a 

nie je zdravotne v poriadku a už nie je možnosť odhlásiť ho z obeda 
○ Nie je to možné, od septembra budú v súvislosti s dotáciou na stravu žiakov 

pravidlá ešte zložitejšie 
 

● Strava, či sa hľadá ešte náhrada alebo už nie je možná (napr. často sú mrazené 
polotovary) 

○ Aj kvôli obedom zadarmo táto možnosť nie je aktuálna 
 

● Otázka ohľadom bezlepk. stravy, možnosti: 
○ Ak by sa objednáva strava z reštaurácie, rodičia by hradili kompletnú réžiu aj 

plnú cenu obedu 
○ Objednávanie/výdaj bezlepkových obedov by bol komplikovaný, musel by byť v 

réžii rodičov 
○ Vedúca školskej jedálne komunikuje s dodávateľom stravy, ale nie je vôľa 

prispôsobovať jedálniček  
○ Možno je spôsob, ako získať príspevok pre deti s bezlepk. stravou, ale to si 

musia rodičia zistiť 
 

● Projekt školy športu Labrador “pešo do školy” a školský taxík 
http://skolasportulabrador.sk/o-projekte 

○ Momentálne necítime potrebu, deti vozia rodičia / MHD 
○ Možno skôr riešiť pomoc a koordináciu na prechode pre chodcov 

 
● V 6 r. sa niektorí žiaci už učia nemčinu ako súkromnú aktivitu, bolo im prisľúbené, že v 7 

r. budú mať nemčinu ako pokročilí, nie začiatočníci  
○ Škola nedala takýto záväzok, nie je možné z organizačných dôvodov vytvoriť 

skupinu pokročilých s počtom žiakov menším, ako je polovica triedy 

http://skolasportulabrador.sk/o-projekte
http://skolasportulabrador.sk/o-projekte


○ Pri skupine polovičného počtu žiakov to však problém nie je 
 

● Pre 8/9 ročník usporiadať tanečný kurz  
○ Maťa Škodová sa opýta v tanečnej škole K-Dance, či by pre triedy urobili kurz 
○ Narnia sa nechce viazať k organizácii tanečných kurzov 

 
6. Narnia hľadá 2i byt pre lektorku a učiteľku od júla/augusta 

● Minimálne na 12 mesiacov 
● Blízko Narnie 
● Marek Golian napíše správu, ktorú prepošleme rodičom 

  
 
7.   Ďalšie stretnutie Rady rodičov v školskom roku 2019/2020 

● September 2019 
  
 
Dňa: 20. 05. 2019 
Zapísal: Jozef Tóth 
Overil: Martina Škodová 
 


