
Zápisnica z Valného zhromaždenia rodičov dňa: 25. 09. 2020  o 17.00  hodine 

 

Zúčastnení : 

 Mgr. Art.Katarína Zacharová – riaditeľka TKEJ 

 1.ročník -  pani Kaščáková 

 2.ročník -  Andrea Korbelová 

 3.ročník -  Andrea Bitarová 

 4.ročník -  Peter Albert 

 5.ročník -  Lenka Flikingerová 

 6.ročník -  Katarína Slováková 

 7.ročník -  Sandra Benčičová 

 8.ročník -  nezúčastnený  

 Rodičia žiakov navštevujúcich TKEJ – podpísaní v prezenčnej listine – v počte 52 

Zasadnutie Valného zhromaždenia rodičov sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu uskutočnilo 

v areáli školského dvora. Prítomní mali nasadené rúška a sedeli na lavičkách v primeranom odstupe. 

Program : 

1. Privítanie členov rady rodičov a nového člena za 1.ročník 

2. Správa pani riaditeľky o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2019/2020 

a o normatívnom financovaní v VVČ v šk. roku 2020/2021 

3. Informácie rady rodičov od predsedu pána Alberta 

4. Voľby troch zástupcov rodičov do rady školy pri TKEJ 

5. Záver 

 

1. Privítanie prítomných rodičov, členov rady rodičov a nového člena za 1.ročník 

      Pani riaditeľka privítala rodičov, členov rady rodičov a predstavila zástupkyňu za 1.ročník                   

      pani Kaščákovú. 

 

    Správa pani riaditeľky o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2019/2020 

a o normatívnom financovaní v VVČ v šk. roku 2020/2021 

Pani riaditeľka oboznámila členov rady s aktuálnym počtom žiakov na škole. Momentálne má škola 160 

žiakov, štyria žiaci študujú v zahraničí. Do prvého ročníka nastúpilo 23 žiakov. 

Ocenila prístup učiteľov a žiakov k dištančnej forme vyučovania. Priemer známok žiakov :1,35 

Plánované účinkovanie žiakov školy v baletných predstaveniach SDN, koncerty školy, umelecké 

a spoločenské podujatia závisia od vývoja pandemickej situácie na Slovensku ohľadom ochorenia    

Covid -19.   Rušia sa plánované účasti našich žiakov na medzinárodných baletných súťažiach 

a medzinárodných koncertoch v zahraničí 

 

Pani riaditeľka informovala o plánovanom aktualizačnom vzdelávaní učiteľov TKEJ v školskom roku 

2020/2021. Schválené boli 2 programi : 

 

Názov vzdelávacieho programu:  

Inovatívny prístup k sprostredkovaniu interaktívneho vyučovania 

Garantom programu je Valéria Jágrová, školiteľ:  Mgr. Ľubica Hodorovská 



 

Názov vzdelávacieho programu: 

Inovatívny prístup uplatňovania metodiky tanca vo vyučovaní umeleckých predmetov v tanečnom 

konzervatóriu.   

Garantom programu je Mgr. art. Eva Lacková, ArtD. Obsah metodiky vyučovania umeleckých predmetov 

vypracovala  Mgr. art. Daniela Skácelová (školiteľ)     

Tu by mali pedagódovia zaviesť do hodín tanca prvky pilatesu a jogy. 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie : 

 

1. oprava zatekajúcej rýmy na budove TK EJ 

2. odstránenie stropných držiakov na telocvičné náradie na koncertnej sále 

3. Vymaľovanie koncertnej sály a výmena svietidiel na KS , I. VS a II. VS   

4. Odstránenie klietkových šatní a zabezpečenie radiátorov novými krytmi . 

5. výmena okna a pultu na výdaj stravy v ŠJ na Gorazdovej 20. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zakúpilo školské lavice a stoličky pre žiakov školy do kmeňových 

tried. Zakúpilo nové stoly a stoličky do ŠJ a šatňové skrine pre žiakov školy. Vzhľadom na vyšší počet žiakov, 

ktorí nastúpili na školu bolo treba dokúpiť 10 školský lavíc a 20 stoličiek pre žiakov školy. Tieto sa dokúpili 

zo zdrojov RZ pri TKEJ. 

TKEJ plánuje zakúpiť učebné pomôcky – špičky pre žiakov školy na zabezpečenie VVČ.  

Stavba novej Sály pre umelecké produkcie (baletná sála) v priestore školského dvora, ktorá bude súčasťou 

školy. TKEJ získalo stavebné povolenie na realizáciu stavebných prác – vybudovanie novej baletnej sály 

v priestoroch školského dvora pri TK EJ. 

 

2. Informácie rady rodičov od predsedu pána Alberta 

Pán Albert informoval rodičov 1. ročníka o možnosti stať sa členom Občianskeho združenia rodičovského 

združenia pri TKEJ. Informoval o výške doterajšieho členského príspevku 170.- €, o činnosti OZ RZ, ako 

nakladáme s financiami získanými od rodičov, čo z toho ich deti budú mať.  

Informoval o vzniku stránky OZ RZ, ktorá by mala byť sprístupnená do októbra – novembra 2020. Na 

stránke budú informácie o poskytnutí finančnej podpory pre školu. Kam peniaze rodičov reálne idú, aký je 

stav financií a aké sú plány ich využitia. Stránka bude prístupná cez link, ktorý bude na oficiálnej stránke 

školy. 

Rekonštrukcia tanečnej sály 

Vzhľadom na zatvorenie škôl minulý školský rok v marci, ostali finančné prostriedky rodičov a neminuli sa 

na plánované akcie školy.  Zástupcovia OZ RZ sa rozhodli tieto peniaze zainvestovať na rekonštrukciu 

jednej tanečnej sály. Predpokladaný rozpočet je 15 000 .- € Tanečná sála by sa opravila od vyrovnania 

podlahy, baletizol, elektrina, maľovanie, žrde, svietidlá – komplet.  

Prítomní rodičia jednohlasne podporili túto aktivitu a odsúhlasili vynaloženie peňazí na realizáciu prerábky. 

Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

Vybavenie výnimky, aby naši žiaci mohli cvičiť v tanečných sálach.  

Pani riaditeľka, aj zástupcovia sa pokúsia osloviť kompetentné orgány so žiadosťou o udelenie výnimky. 

Tanečné hodiny by potom prebiehali za nasledujúcich opatrení : 



• Žiaci by cvičili v zmenšenom počte na sále. Triedy, ktoré majú viac žiakov, by boli delené na 

skupiny. Tomu sa prispôsobí rozvrh hodín. 

• Škola zabezpečí v sálach priestor 8m2 na tanečníka  

• RZ zakúpi kvalitné certifikované rúška pre žiakov platiacich členský príspevok a tanečných 

pedagógov 

• Tanečný rozvrh bude organizovaný tak, aby bol čas na dôkladné vyvetranie sály a na dezinfekciu 

pred ďalšou hodinou 

Budeme si posúvať informácie, keď sa niekomu podarí niečo zistiť...  

 

Rúška : 

Pán Albert informoval, že zástupcovia vybrali dodávateľa rúšok pre našich žiakov.  

https://www.ochranakorona.sk/produkt/rusko-s-antimikrobialnou-membranou/ 

Bavlnené prateľné ochranné rúško na tvár, ktoré obsahuje najúčinnejšiu patentovanú striebornú nano 

membránu s 99% účinnosťou proti mikroorganizmom.  Vďaka sieťke obsahujúcej permanentné striebro je 

vhodné na dlhodobé používanie, pretože výrazne zabraňuje tvorbe kožných exémov a chráni dýchacie 

cesty. 

Pri počte žiakov 160 a 13 pedagógov – sa zástupcovia rozhodli objednať 400 ks rúšok. Každý žiak platiaci 

členské a pedagóg dostane 2 kusy rúšok, aby si ich vedeli preprať a vymieňať. 

Žiak, ktorý nie je členom občianskeho združenia si rúško zabezpečí na vlastné náklady a v kvalite jemu 

vyhovujúcej. 

 

Masáže : 

Pán Albert žiadal rodičov, aby kontrolovali svoje deti, či využili možnosť ísť raz mesačne na masáž. Je to 

benefit, ktorý je potrebný pri fyzickej záťaži, ktorú žiaci majú. Pomáha predchádzať úrazom, vie odporučiť 

cvičenia pri preťažení .... 

Cena masáže je 10 €/masáž. Pre členov OZ je zdarma v rámci členského poplatku. Každý žiak má nárok 

absolvovať masáž 1krát/mesiac.  

Veľakrát sa žiaci prihlásia a potom na poslednú chvíľu sa škrtnú zo zápisného listu. Je to pre pani Kubalovú 

strata času a ostatným žiakom takto unikne možný termín, ktorý mohli využiť. 

Teplákové súpravy : 

Pani Nalezinková bude rozdávať teplákové súpravy podľa aktuálnej potrebnej veľkostí. Žiaci, ktorí mali 

objednané súpravy minulý rok už podrástli, tak sa nebude držať tabuľky z minulého roku. Rozdá 

naskladnené súpravy a keď bude neaká veľkosť chýbať, tak sa doobjedná potrebný počet. 

Prítomní rodičia odsúhlasili jednohlasne výšku členského príspevku na školský rok 2020/2021 vo výške 

170.- € . Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

3. Voľba troch zástupcov rodičov do rady školy pri TKEJ 

 

 

 

 

https://www.ochranakorona.sk/produkt/rusko-s-antimikrobialnou-membranou/


Zápisnica z volieb troch kandidátov do Rady školy  

pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej za rodičov žiakov školy. 

 

Dňa 25. 09. 2020 sa o 17,00 hodine konali voľby troch kandidátov do RŠ za rodičov žiakov školy v zmysle 

platnej legislatívy.  

Bola ustanovená volebná komisia: Peter Albert, Katarína Slováková, Lenka Flikingerová   

 

Navrhnutí kandidáti:  Katarína Slováková 6. trieda, Igor Andel 7. trieda, Mgr. Ladislav Veselý 8. trieda + 

možnosť doplnenia ďalších kandidátov pri hlasovaní 

Počet oprávnených voličov:  160 

Počet skutočných voličov:      52 

 

Voľby sa neuskutočnili, nakoľko po sčítaní oprávnených voličov (podľa prezenčnej listiny) nebola prítomná 

nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. 

V súlade s § 1 odst.6 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia 

orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlásila riaditeľka 

školy opakovanú voľbu o 17.30 hodine. 

 

Dňa 25. 09. 2020 sa o 17,30 hodine konali opakované voľby troch kandidátov do RŠ za rodičov žiakov školy 

v zmysle platnej legislatívy.  

 

Počet oprávnených voličov:  160 

Počet skutočných voličov:       52  – 1. kolo  

Počet skutočných voličov:       52  – 2. kolo 

 

Získané počty hlasov: 

1.   Katarína Slováková           52  platných hlasov   

2.   Igor Andel                         52  platných hlasov   

3.   Mgr. Ladislav Veselý        52  platných hlasov   

 

Po sčítaní hlasov bolo 52 hlasovacích lístkov platných, ďalšie návrhy nepribudli. 

 

Navrhnutí kandidáti boli zvolení do rady školy: 

1.   Katarína Slováková          6. trieda 

2.   Igor Andel                        7. trieda  

3.   Mgr. Ladislav Veselý       8. trieda  

 

4. Záver 

Pani riaditeľka poďakovala prítomným za aktívnu účasť na valnom zhromaždení. Popriala všetkým úspešný 

školský rok 2020/2021 a ukončila stretnutie. 

 

Vypracovala  Mgr. Andrea Bitarová .......................................... 

 

Mgr. art. Katarína Zacharová – riaditeľka TKEJ........................................... 

 

Peter Albert – predseda OZ RZ TKEJ ..................................................... 

 

 

 


