
ZÁPISNICA Z PLENÁRNEHO RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA PRI ZÁKLADNEJ 

ŠKOLE SV. DOMINIKA SAVIA VO ZVOLENE 

 

Termín: 19. 9. 2019 

Miesto: budova ZŠ sv. Dominika Savia, 2. poschodie, chodba 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Predsedajúci: Ing. Marián Jarábek, predseda Rady rodičov 

 

Program: 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom plenárneho rodičovského združenia 

2. Voľba a schválenie zapisovateľa a volebnej komisie 

3. Prednesenie výročnej správy za školský rok 2018/2019 

4. Príhovor zástupcov jazykovej školy SPEAK 

5. Schvaľovanie príspevku rodičov do ZRŠ 

6. Voľba nového predsedu Rady rodičov 

7. Príhovor riaditeľa školy 

8. Plán činnosti ŠKD 

9. Plán činnosti RR na rok 2019/2020, príhovor nového predsedu Rady rodičov 

10. Diskusia  

11. Uznesenie 

12. Záver 

 

1. Predseda Rady rodičov otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Oboznámil ich 

s programom plenárneho rodičovského združenia. Prítomní program jednohlasne schválili.  

 

2. Písaním zápisnice bola poverená Veronika Plichtová, sčitovaním hlasov a za členov 

volebnej komisie boli navrhnutí: p. Kaňuch, p. Sladkovská a p. Priškinová. Boli schválení 

všetkými prítomnými. 

 

3. P. Jarábek predniesol správu o činnosti Rady rodičov v školskom roku 2018/2019. 

Poďakoval členom RR za činnosť. Informoval o stave na účte RZ (k dnešnému dňu 6926,61 

eur) a priblížil vykonané investície. Okrem štandardných príspevkov prispela Rada rodičov 

na rozšírenie jedálne, vybavenie do jedálne, niekoľko interaktívnych tabúľ, notebookov. 

V uplynulom školskom roku chýbala spoločná akcia rodičov, žiakov a učiteľov. 

 

4. Ďalej sa prítomným prihovorili zástupcovia jazykovej školy SPEAK a prezentovali svoj 

program na nasledujúci školský rok. 

 

5. Predsedajúci po dohode s členmi RR navrhol výšku príspevku na ZRŠ 30 eur na rodinu. 

Prítomní hlasovali nasledovne: 

Za: všetci prítomní (118)           Proti: 0              Zdržalo sa hlasovania: 0 

Pripomenul, že v minulom školskom roku príspevok zaplatilo približne 77% rodičov. 

 



6. Keďže k septembru 2019 skončil vo svojej funkcii predseda Rady rodičov Ing. Marián 

Jarábek, museli sa na tejto plenárnej schôdzi uskutočniť nové voľby predsedu RR. Ako 

kandidát RR bola navrhnutá Mgr. Veronika Plichtová. Žiadny iný kandidát sa do volieb 

neprihlásil. Prítomní teda hlasovali len za jedného kandidáta. Voľby prebehli nasledovne: 

     Za: 117             Proti: 0              Zdržal sa hlasovania: 1 

 

7. Ďalej sa prítomným prihovoril riaditeľ školy. Poďakoval za činnosť Rade rodičov a jej 

doterajšiemu predsedovi. Informoval o aktuálnom stave v radoch učiteľov a zmenách, 

privítal prváckych rodičov.  Oznámil, že škola má síce menej prvákov, ale do ostatných 

ročníkov sa prihlásilo 12 nových žiakov. V krátkosti opísal hektický proces hľadania nového 

dodávateľa stravy pre našu školu a zariaďovania školskej jedálne. Vyzval rodičov, aby 

dohliadli na žiakov, aby nestrácali a nezabúdali si čipy. Zároveň upozornil na to, aby 

v šatniach mali žiaci vrecúška na prezúvky. V tomto školskom roku bude aj naďalej 

fungovať na žiadosť rodičov internetová žiacka knižka. Upozornil na fakt, že žiaci druhého 

stupňa sa po skončení vyučovania nesmú zdržovať v priestorch školy a na dvore, pretože 

škola už za nich nenesie zodpovednosť. Pozval rodičov na sväté omše, ktoré sa pre nich 

konajú každý prvý pondelok v mesiaci o 16,30 v školskej kaplnke.  Na záver vyzdvihol 

úspechy žiakov, poďakoval sa rodičom za dôveru a vyzval ich k ďalšej modlitbe 

a spolupráci.  

 

8. Plán činnosti ŠKD predniesla p. učiteľka Magdaléna Bibová. Informovala o rozdelení 

jednotlivých oddelení medzi učiteľov, uviedla výšku poplatku za ŠKD. Za ŠKD je potrebné 

zaplatiť do 15. októbra. Platí sa 40 eur za polrok. Za rannú družinu sa platí 10 eur.  Oznámila, 

že rozvrh činnosti sa nachádza na nástenke pri dverách. Na záver vyzvala rodičov, aby si 

svoje deti vyzdvihlio zo školského klubu načas (teda do 16,45). 

 

9. S plánmi na nový školský rok vystúpila novozvolená predsedníčka RR Mgr. Veronika 

Plichtová. V úvode poďakovala za doterajšiu činnosť Ing. Mariánovi Jarábekovi. V krátkosti 

ozrejmila rodičom, na čo vlastne Rada rodičov je a aké je jej miesto v systéme školy. 

Parafrázovala vzorový štatút rodičovského združenia: RR je najvyšší orgán rodičovského 

združenia. Tvoria ju zvolení zástupcovia tried. Rieši všetky zásadné otázky spolupráce 

rodiny a školy; schvaľuje rozpočet rodičovského združenia a rozhoduje o jeho využití; 

v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov. Ďalej vymenovala úlohy 

a plány RR na nasledujúci školský rok: 

− zefektívnenie komunikácie na úrovni  RR – rodič, RR – vedenie školy a učitelia, 

− zverejňovanie zápisníc z RR na stránke školy, 

− zorganizovanie jedného neoficiálneho stretnutia rodičov a učiteľov vo fašiangovom 

alebo jarnom období, 

− smerovanie peňazí z rodičovských príspevkov na výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

− riešenie problémov vo vzájomnej úcte a porozumení, bez zbytočných emócií a urážok. 

Predsedníčka potom zverejnila číslo účtu, na ktoré môžu rodičia posielať rodičovský 

príspevok: SK93 1100 0000 0026 2178 1275.  Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť 

meno a priezvisko dieťaťa a triedu. Príspevok za rodinu vždy platí najstaršie dieťa. 



Oznámila rodičom, že škola sa zapojí do štafetovej adorácie, ktorú organizuje Rodinkovo. 

Dátum a bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy. Na záver vyzvala rodičov 

k spolupráci a poprosila o modlitbu za rodičov, učiteľov i deti.  

 

10. V diskusii sa riešili nasledujúce témy: 

a) Rodičia diskutovali o tom, čo robiť, keď si dieťa zabudne čip na obedy. Po telefonáte 

jednej mamičky s vedúcou jedálne vieme, že dieťa má aj tak nárok na obed, len ho pani 

kuchárky zapíšu na osobitný papier. 

b) Ing. Marián Jarábek rodičom oznámil, že agendu odovzdá novému predsedovi do 

konca kalendárneho roku, keďže je to zdĺhavý proces.  

 

11. Uznesenie 

Plenárne ZRŠ schvaľuje: 

− program plenárnej schôdze, 

− zapisovateľa a členov volebnej komisie, 

− výšku príspevku na ZRŠ 30 eur na rodinu, 

      schválené nasledovne: za – všetci prítomní členovia (118), zdržalo sa - 0, proti – 0, 

− nového predsedu RR, ktorým sa stala Mgr. Veronika Plichtová, 

schválené nasledovne: za - 117, zdržal sa - 1, proti – 0. 

Plenárne ZRŠ berie na vedomie: 

− výročnú správu o činnosti RR za školský rok 2018/2019, 

− plán činnosti ŠKD na školský rok 2019/2020, 

− plán činnosti RR na školský rok 2019/2020.  

 

12. Na záver Ing. Marián Jarábek plenárne ZRŠ ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

 

Vo Zvolene dňa 19. septembra 2019   

Zapísala: Mgr. Veronika Plichtová 

 

 


