
Zápisnica zo stretnutia rodičov Základnej školy Jána Pavla II. 

27.9.2022 

 

Prítomní: 11, podľa prezenčnej listiny, zástupcovia jednotlivých tried  

 

1. Voľba predsedu rodičov školy 

2. Informácia o stave pokladne 

3. Informácia o pripravovaných akciách v školskom roku 2022/2023 

4. Schválenie príspevku ZRPŠ 

5. Rôzne 

 

1. Voľba predsedu rodičov školy 

Predsedníčka rodičov školy p. Danica Zemanová pristúpila k voľbe nového 

predsedu rodičov školy, nakoľko sa tejto funkcie po dlhom pôsobení zriekla. 

Za novú predsedníčku bola zvolená pani Katarína Kubovičová. Za zvolenie 

hlasovalo 9 prítomných, pani Uhlárová v čase voľby ešte nebola prítomná.  

 

2. Informácia o stave pokladne 

Vo funkcii ekonóma zostáva naďalej pani Jana Grambličková, ktorá 

informovala rodičov o stave pokladne, o financovaní rôznych školských akcií, 

o príspevkoch na potreby školy a detí, na výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie, 

príspevky na mikulášske balíčky či darčeky pre deti. Stav pokladne je 

momentálne ku dňu stretnutia 176,42 eur. 

 



3. Informácia o pripravovaných akciách v školskom roku 2022/2023 

Najbližšia akcia ktorá čaká deti bude Mikuláš. Na balíčky prispieva ZRPŠ, ale 

aj mestská časť Vajnory. Je potrebná komunikácia s mestskou časťou, či 

môžu Mikulášske balíčky zabezpečiť aj tento rok. 

Po covidovom období chceme obnoviť školskú zábavu, vo farskom klube. Po 

zvážení všetkých aspektov, resp. iných termínov ďalších pripravovaných 

plesov sme sa dohodli na dvoch termínoch. 11.2 alebo 18.2.2023. 

Dodatočná poznámka že 18.2. budú už jarné prázdniny bola akceptovaná a 

z toho vzišiel termín 11.2.2023. Termín bude konzultovaný s pani riaditeľkou 

školy apánom farárom Jozefom Kováčikom a následne potvrdený. Cena 

lístka by bola v rozmedzí 20-25 eur po schválení zástupcov rodičov školy. 

Schválenie prebehne dodatočne, po upresnení termínu.  

V júni je na zváženie či bude organizované podujatie Deň detí, prípadne Deň 

otcov. Tieto akcie budú predmetom ďalších stretnutí. 

 

4. Schválenie príspevku ZRPŠ 

Zástupcova rodičov na svojom stretnutí jednohlasne schválili príspevok ZRPŠ 

v sume 50 eur. Príspevok sa platí triednej učiteľke, každej danej triedy. Ak do 

školy chodí viac detí z jednej rodiny, platí sa  50 eur na jednu rodinu. 

Príspevok je možné odovzdať do termínu 31.12.2022.  

 

 

 

 

 

 

 



5. Rôzne 

Pani Jana Grambličková apelovala na rodičov, aby školu podporili 2%.  

Taktiež informovala, že je potrebné osloviť rodičov do dozornej rady a 

predsedníctva v občianskom združení pri ZŠ a MŠ blahoslaveného Jána 

Pavla II.  V súčasnosti má rada 11 členov.  

Ďalšie návrhy: pozvať do školy ľudí rôznych profesií, kde môžu pútavou 

formou osloviť deti, prípadne urobiť prednášku či ukážku svojej 

práce...lekári, lekárničky, umelci, chemici, biológovia, programátori, 

manažéri...Po zvážení môžeme urobiť deň profesií, aby zábavnou formou 

deti spoznávali svet rôznych zamestnaní. Prosím rodičov, ktorí by mohli 

urobiť prednášku vo svojom obore, aby sa nahlásili triednym učiteľkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 3.10.2022                  zapísala: Katarína Kubovičová 


