
Zápisnica z plenárnej schôdze OZ RZ  dňa 16. 9. 2020 
 

1/ Privítanie p. Evou Weinberger, oboznámenie  s programom a schválenie programu. 

 

2/ Volebná komisia bola schválená, zapisovateľ určený. Za zapisovateľa bola nominovaná pani 

Mgr. Oľga Ondeková Vlníková a do volebnej komisie boli zvolení: predseda Roland Karkó a dvaja 

členovia: Michaela Stromčeková a Vojtech Winter. 
 

3/ Príhovor pani riaditeľky Mgr. Kataríny Volankovej. Zhodnotenie školského roka 2019/2020. 

Vzhľadom na COVID-19 zhodnotenie dištančného vzdelávania od marca 2020. Predstavenie 

aktuálneho možného dištančného vzdelávania v prípade núteného zatvorenia triedy alebo školy. 

Vzdelávanie by prebiehalo  v online prenose prostredníctvom MS Teams. Aktuálne je škola stále 

v obmedzenom režime s opatreniami pre zamedzenie sa šíreniu koronavírusu. Pre príklad 

uvádzame: neodporúča sa miešať žiakov (najmä 1. a 2. stupeň), žiaci 1.stupňa prichádzajú do školy 

v čase od 7:00h, 2.stupeň od 7:45; skrátené  prestávky, aby mohli deti stráviť viac času po 

vyučovaní na čerstvom vzduchu podľa vhodnosti počasia. Deti sú rozdelené do skupín. Aktuálne je 

v škole 900 ľudí (žiaci + učitelia a potrebný personál). Počas obmedzených opatrení sa riešia 

najdôležitejšie predmety a to do 30.9.2020. Od 23.9.2020 je vízia zaviesť  aspoň 6 vyučovacích 

hodín. Od 20.9.2020 by sa mal vyučovať aj cudzí jazyk. 

V rámci diskusie sa viedli návrhy ako zefektívniť veľkú prestávku, aby deti trávili čas aj na 

čerstvom vzduchu, kde mali možnosť rodičia vyjadriť svoje návrhy a nápady. Všetko je predmetom 

uvoľnenia opatrení.  

Uvedenie opatrenia o bezinfekčnosti detí po návrate aj z predĺžených víkendov t.j. 3 po sebe 

nasledujúce kalendárne dni = doklad o bezinfekčnosti podpísaný rodičmi. 

 

4/  Voľba predsedu a podpredsedu  
 

5/ Hospodárenie školy za školský rok 2019/2020 - vzhľadom na celoplošného zatvorenia škôl, sa 

neorganizovali podujatia pre deti. Súčasťou zápisnice je plnenie rozpočtu Rodičovského združenia 

v školskom roku 2019/2020. Aktuálne zostalo na účte  školy k 31.8.2020 20.171,22€ z čoho  

v banke je  14.200,11€ a v pokladni 5.971,11€. Pre rekapituláciu: rodičovské združenie malo 

k 31.8.2020 k dispozícii príjem  16.753,84€ a výdaj 8.655,58€. 
 

6/ Správa o plnení rozpočtu – správu prečítala pani Katarína Strapáková, pokladník OZ. 
 

7/ Hlasovanie za schválenie správy o plnení rozpočtu – jednohlasne schválené. 
  

8/ Predložená správa o výsledkoch hospodárenia – Kontrolná a revízna komisia vykonala šetrenie, 

pričom nezistila žiadne nezrovnalosti. Hospodárenie je v súlade s platnými stanovami, preto bola 

pri hlasovaní správa jednohlasne prijatá. 
 

9/ Voľba predsedu OZ – rodičia schválili, že z rozdaných volebných lístkov so všetkými 

navrhovanými kandidátmi bolo potrebné zakrúžkovať dvoch (k menám bolo potrebné doplniť 

predseda a k druhého menu podpredseda). Z 56 prítomných voličov boli platné hlasy v počte 105 

pričom najväčší počet hlasov dostala p. Mgr. Eva Weinberger - 53 hlasov (zvolená ako predseda) a 

pán Ing. Peter Bíž - 40 hlasov (zvolený ako podpredseda). Štatutárom a predsedom OZ - 

Rodičovské združenie pri Základnej škole Jána Kupeckého, Kupeckého 74 v Pezinku na školský 

rok 2020/2021 sa stala Mgr.  Eva Weinberger. 
 

10/ Počas počítania volebných lístkov prebehlo oboznámenie prítomných s plánovanými akciami a 

možnosťou pomoci pri plánovaných akciách v prípade zníženia/zrušenia opatrení v rámci pandémie 

COVID-19. Aktuálne v čase plenárnej schôdze, sú všetky aktivity zrušené. Ak by sa uvoľnili 



opatrenia a akcie by sa mohli uskutočniť, budeme operatívne riešiť všetky potrebné detaily. 

Vianočné trhy, kde je potrebná výrazná pomoc rodičov pri predaji kapustnice a iného občerstvenia, 

ako aj pomoc pri tvorbe vianočných suvenírov. Druhou akciou je fašiangová zábava, kde je 

potrebná pomoc rodičov pri získavaní cien do tomboly, zabezpečení občerstvenia a pri organizácii 

akcie. 
 

11/ Voľba kontrolnej a revíznej komisie – navrhovaní boli - p. Haško, p. Václavík, p. Karkó. Všetci 

traja kandidáti boli jednohlasne zvolení. 
 

12/ Voľba pokladníka – doterajšia pokladníčka, p. Strapáková, bola jednohlasne schválená, rovnako 

aj voľba 2 členov výkonného výboru: Veronika Sviteková a Miroslava Holčíková boli schválené.  
Na základe uvedeného výkonný výbor pre školský rok 2020/2021 bude tvoriť p. Weinberger - 

predseda , p. Bíž - podpredseda, p. Strapáková - pokladník, p. Sviteková - člen a p. Holčíková - člen 
 

13/ Návrh členského príspevku rodičov na rok 2020/2021 bol schválený vo výške 20,- eur, po 

obsiahlejšej diskusii a vysvetlení všetkých aktivít a predmetov, platených z tejto čiastky. Diskusia 

sa viedla aj v zmysle zníženia príspevku na 15,- eur, vzhľadom na nečerpanie finančných 

prostriedkov v školskom roku 2019/2020 z dôvodu pandémie. Po odsúhlasení sa ponechala výška 

príspevku 20,- eur a navrhovalo sa ponechať finančné prostriedky pre prípad projektov ako : 

rekonštrukcia asfaltu pred školou, stojany na bicykle zo strechou a i... 

Členský príspevok platia 1. a 2. dieťa, 3.a ďalšie dieťa neplatí a takisto deti v hmotnej núdzi. 
   

15/ Návrh rozpočtu na najbližší školský rok 2020/2021 bol schválený. 
 

16/ Diskusia – V krátkej diskusii padli návrhy, ako využiť finančné prostriedky. Vyššie spomínané 

rekonštrukcie a bicyklové stanovisko, vypracovanie návrhu na rekonštrukciu predného nádvoria 

školy. RR má tento návrh rozpracovať a zistiť cenu a komunikovať mestu možnosti 

spolufinancovania. 

 

17/ Ukončenie plenárnej schôdze. 
 
 
 

V Pezinku dňa 16.9.2020 
 
 

Zapisovateľ: Mgr. Oľga Ondeková Vlníková             ………..………………..   
 

Predseda: Eva Weinberger                                      ....................................... 

 

Podpredseda: Peter Bíž                                                ....................................... 
 
 

 


