
ZASADNUTIA OZ ZRPŠ OSTREDKOVÁ 

ZÁPISNICA ZO DŇA  18.2.2021 

Stretnutie sa uskutočnilo online prostredníctvom platformy Microsoft Teams Meeting, prítomní 

boli zástupcovia 27 tried. 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie členov a hostí 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa, doplnenie bodov programu 

3. Kontrola e-mailov a prístupových práv na hlasovanie 

4. Príhovor pani riaditeľky PaedDr. Eriky Drgoňovej, PhD. 

5. Germicídne žiariče a forma ich nákupu, alebo refundácie 

6. Vytvorenie COVID fondu pre operatívne riešenie ad hoc výdavkov 

7. Hracie prvky na ihrisko 

8. Zakúpenie hygienických prostriedkov a čistiacich potrieb, dezinfekcie 

9. Voľná rozprava o problémoch a riešeniach 

10. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu 1., 2. a 3.: 

Predseda OZ, p. Mánya, privítal zástupcov tried a pani riaditeľku Drgoňovú. Bod 3. bol 

presunutý na záver. 

Zapisovateľ: Jana Moravčíková  

Overovateľka: Adrián Čorba 

Zasadnutie viedol predseda OZ p. Zsolt Mánya. 

 

K bodu 4.: 

Pani riaditeľka informovala o priebehu očkovania učiteľov 1. stupňa, ktoré prebehlo v čase od 

13. do 15. 2.2021 (učitelia boli vyzvaní aby očkovanie konzultovali so všeobecným lekárom, 

takmer všetci učitelia prvého stupňa aj vychovávateľky sú zaočkované, ostatní neboli 

zaočkovaní kvôli  zdravotnému stavu). Reakcia na očkovanie bola, podľa pani riaditeľky 

v medziach znesiteľnosti a vedľajšie účinky trvali maximálne 36 hodín. 

 

Pani riaditeľka upozornila, že niektoré deti nemali zaplatený kredit na obed, a tiež, že obedy 

zadarmo pokračujú minimálne do konca školského roka. 

 

Pani riaditeľka uviedla, že škola je otvorená, ale na základe rozhodnutia starostu MČ 

s obmedzením kapacity na 50%. Toto rozhodnutie platí do piatku 19.02.21., dovtedy môže byť 

čerpaná  pandemická OČR  (nárok vzniká do piatku). Potvrdenie na účel pandemickej OČR je 

možné vyžiadať si mailom od pani riaditeľky, a tiež osobne v čase od 7-12 hod. na sekretariáte. 

Od pondelka platí nové rozhodnutie starostu MČ, na základe ktorého bude škola pre 1. stupeň 

úplne otvorená. Na otázku rodičov ohľadom režimu od pondelka, ak sa rodič rozhodne nechať 

dieťa doma uviedla, že platí režim, ako keby bolo dieťa choré aj vo vzťahu k nároku na formu 

vzdelávania. Rodič dieťa na 5 dní ospravedlní (aj opakovane). 

 

Rodičia sa ďalej pýtali za akých okolností by mohlo dôsjť k opätovnému zatvoreniu 

školy/triedy. Pani riaditeľka informovala, že škola ako taká sa riadi covid automatom (ak bude 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZiMGNmODYtZDRlMy00YzYzLWI3MmUtMTY5ZWIyN2M5MTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229be032e2-e6c0-4f92-b584-46c4f3f829d3%22%2c%22Oid%22%3a%225263e2a3-c282-45fa-8c22-7e9ed273e664%22%7d


Bratislava „čierna“, zavrú sa všetky školy). Škola sa interne riadi školským semaforom 

(pozitívne 1 dieťa alebo 1 učiteľka- trieda sa zavrie, pozitívna kuchárka- zavrie sa škola, táto 

informácia je zverejnená na bráne školy). 

 

K možnosti hybridnej výučby (aj prezenčne aj dištančne) pani riaditeľka uviedla, že tieto 

pokusy boli, je to jedna možnosť ale takýto spôsob výučby je náročný a pre deti doma nie veľmi 

vhodný. Je to na rozhodnutí učiteľa. 

 

K otázke návratu deviatakov pani riaditeľka uviedla, že hľadajú riešenie. 

 

K bodu 5. 

 

V niektorých triedach prebieha debata ohľadom možnosti zakúpenia a používania 

germicídneho žiariča (2.B už používa, 1.A nezískala súhlas všetkých rodičov). 

 

OZ navrhuje alternatívy : 

1. Rovnaký typ žiariča bude kúpený OZ pre každú triedu (vzhľadom na to, že minimálne 

jedna trieda má už žiarič kúpený nie je to vhodné). 

2. Refunduje sa časť nákladov vo fixnej výške. 

 

V rámci diskusie boli prezentované viaceré názory a stanoviská: 

- niektorí zástupcovia rodičov nemajú dostatočné množstvo relevantných informácií, aby 

sa rozhodli, odznel návrh, aby OZ zozbieralo názory odborníkov a dostupné dokumenty 

a zverejnilo ich na webe, bolo rozhodnuté, že sa zverejnia certifikáty zakúpených 

prístrojov,  

- bolo odporučené, aby sa rodičia informovali u pediatra (mnohí žiariče používajú 

v ambulanciách), 

- pani riaditeľka uviedla, že trvala len na tom, aby bol žiarič certifikovaný, 

- k otázke spôsobu hlasovania (nadpolovičná väčšina alebo jednohlasné) OZ uviedlo, že 

to je rozhodnutie triedy, rovnako aj pani riaditeľka, tá ale, vzhľadom na reakcie rodičov 

odporúča 100% súhlas, 

- niektorí zástupcovia považujú za vhodnejšie inštalovanie žiaričov na chodbách, WC  

a jedálni, kde sa stretávajú deti z viacerých tried, OZ nebude túto otázku riešiť, kým 

nedostane podnet od školy, 

- v prípade zakúpenia zariadenia bude toto vo vlastníctve rodičov, OZ nebude prispievať 

na údržbu, 

- bola navrhnutá možnosť nákupu aj iných zariadení (zvlhčovače, difúzery, čističe 

vzduchu),  

- ďalej sa odporučila edukácia pri používaní rúšok a väčší dôraz na dezinfekciu. 

 

Záver: 

OZ dá hlasovať o schválení jednorazového fixného príspevku na technické zariadenie na 

prevenciu šírenia covid  vo výške 300e na triedu, pričom tento príspevok môže byť použitý na 

akékoľvek  účinné zariadenie. 

 

K bodu 6.: 

 

Predseda OZ navrhuje vytvoriť ad hoc covidový fond, určený na nevyhnutné nákupy vo výške 

2 až 3 tisíc eur. Pani riaditeľka uviedla, že niekedy je nutné postupovať rýchlo (napr. MČ 

ponúkla „pľuvacie“ testy, kde by časť nákladov platila MČ, 5 eur rodič, pričom by sa testy 

robili doma, kvôli vysokej cene pre rodičov to bolo odmietnuté), nestihne sa hlasovať. Zatiaľ 



sa nakupujú nevyhnutné veci  z prostriedkov školy, ktoré následne refunduje MČ, ide ale o dlho 

trvajúci proces.  

 

Záver: 

Po vyjadrení predsedu revíznej komisie a po diskusii bolo rozhodnuté, že sa bude hlasovať 

o vytvorení covidového fondu vo výške 3000 eur, ktorý sa bude priebežne dopĺňať. 

 

Nový bod: Rúška 

 

Predseda OZ navrhol kúpiť do každej triedy jednorázové rúška pre núdzové prípady. Rodičia 

navrhli aj nákup respirátorov (vzorka pre každé dieťa), prípadne kvalitných antibakteriálnych 

látkových (napr. pre sociálne slabšie rodiny, tie sú podľa pani riaditeľky podchytené). 

 

Záver: 

Bolo rozhodnuté, že sa bude hlasovať o kúpe 100ks jednorázových rúšok pre každú triedu pre 

núdzové prípady  

 

K bodu 7.: 

 

Pani riaditeľka navrhla, aby sa  z 2%  financovali nové hracie prvky do „klietky“, namiesto 

ihriska na plážový volejbal. Rodičia sa dopytovali na dôvod umiestnenia v „klietke“. Ako 

dôvody pani riaditeľka uviedla ochranu pred poškodením ale tiež plánovanú výstavbu prístavby 

(telocvičňa a 8 tried).  K otázkam rodičov k prístavbe uviedla, že sa nebude rozširovať jedáleň, 

pre toto riešenia sa rozhodli, keďže hľadali dlhodobé riešenie a je potrební zvýšiť kapacitu 

školy.  

 

Vo vzťahu k novým hracím prvkom, prípadne navrhnutej novej učebni, bude diskusia 

pokračovať so zástupcami rodičov a vychovávateliek, následne škola predloží požiadavku a OZ 

vyberie z troch cenových ponúk. 

 

Zastrešenie prechodu z hlavnej budovy do jedálne: Pani riaditeľka uviedla, že pri zateplení bola 

táto možnosť vylúčená. Je však možné o téme diskutovať, ak chceme predložiť požiadavku, je 

potrebný navrhnúť technické riešenie (nie je potrebný podrobný návrh ani výkaz výmer, stačí 

skica + orientačný odhad nákladov). 

 

Prístrešok na bicykle: Pani riaditeľka má predbežne za to, že nové stojany na bicykle 

a kolobežky sú dostatočné, ohľadom prístrešku by bolo potrebné riešiť jeho umiestnenie 

a prípadné ohlásenie.  

 

K bodu 9. a 3.: 

 

Zhrnuté závery zasadnutia, zodpovedaná otázku, že tak nákup rúšok ako aj príspevok na žiarič 

sa vzťahuje aj na 2. stupeň. Boli aktualizované mailové adresy. 

 

K bodu 10.: 

Zasadnutie bolo ukončené o 19:24 

 

Zapísala:  Jana Moravčíková 

Overil:   Adrián Čorba 


