
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY RODIČOV PRI ZŠ SV. DOMINIKA SAVIA VO 

ZVOLENE 

 

Termín: 17. 9. 2019 

Miesto: VI. A 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zhrnutie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia RR 18. 6. 2019 

3. Program plenárnej schôdze ZRŠ  

4. Navrhnutie výšky rodičovského príspevku 

5. Príprava na voľby nového predsedu RR 

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. Záver 

 

1. Predseda Rady rodičov, Ing. Marián Jarábek, otvoril zasadnutie a privítal prítomných. 

Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Veronika Plichtová. 

 

2. Z uznesenia predchádzajúceho zasadnutia RR boli všetky body splnené, peniaze 

prefinancované na základe požiadaviek učiteľov a riaditeľa školy (prestavba školskej 

jedálne, dataprojektory a reproduktory). Riaditeľ školy by mal aj v tomto školskom roku 

informovať učiteľov o priebehu zasadnutí RR a zverejňovať zápisnice zo zasadnutí RR na 

stránke školy.  

 

3. Predseda RR navrhol nasledujúci program plenárnej schôdze, ktorá sa uskutoční 19. 9. 

2019 o 16,00 v priestoroch školy: 

 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom, voľba zapisovateľa 

2. Výročná správa o činnosti Rady rodičov v školskom roku 2018/2019 

3. Schválenie výšky rodičovského príspevku 

4. Voľby nového predsedu Rady rodičov 

5. Príhovor riaditeľa školy 

6. Plán činnosti Rady rodičov v školskom roku 2019/2020 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

4. Rodičovský príspevok bol v minulom školskom roku 30 eur na rodinu. Prítomní členovia 

RR jednohlasne schválili návrh príspevku v nezmenenej výške. Príspevok vždy platí 

najstarší súrodenec. Platba je možná aj na účet v banke. Do správy pre prijímateľa je 

potrebné uviesť meno žiaka a triedu. V minulom školskom roku zaplatilo príspevok 

približne 77% žiakov. Využitie príspevku by malo v budúcnosti viac smerovať do 

výchovno-vzdelávacieho procesu a nielen na materiálne vybavenie školy.   



Zároveň predseda RR podal informáciu o stave na účte združenia. K dnešnému dňu je tam 

6926,61 eur. K 1.1. 2018 bolo 6975,87 eur a k 31. 12. 2018 4818,71 eur.    

 

5. Keďže končí vo funkcii predsedu RR Ing. Marián Jarábek, uskutočnia sa na plenárnej 

schôdzi nové voľby predsedu RR. Ten musí byť vždy volený plenárnym zhromaždením. 

RR na júnovom zasadnutí navrhla Mgr. Veroniku Plichtovú. Za členov volebnej komisie 

sú RR menovaní: p. Kaňuch, p. Sladkovská a p. Priškinová. Tvorbou zápisnice z volieb 

bola poverená p. Plichtová.  

 

6. V diskusii sa riešili nasledujúce témy: 

a) Pán Kaňuch navrhol, aby sa rodičom vysvetlilo, od čoho sa odvíja výška rodičovského 

príspevku a kde sa používajú dané peniaze. Predseda RR prednesie tieto informácie vo 

výročnej správe. 

b) Pán Holos požiadal, aby sa v budúcnosti informovalo o stretnutiach RR v dostatočnom 

predstihu. Bude to úloha nového predsedu.  

c) Pani Plichtová predniesla návrh p. učiteľky Bibovej o zapojenie školy do štafetovej 

Adorácie za rodiny. Zapojenie a zorganizovanie bude tiež úlohou nového predsedu.   

d) Predseda RR oznámil, že agendu odovzdá novozvolenému predsedovi RR do konca 

kalendárneho roka, keďže je to zdĺhavý proces. 

 

7. Uznesenie 

Rada rodičov berie na vedomie:  

− informáciu o stave financií na účte združenia. 

Rada rodičov ukladá riaditeľovi školy: 

− zverejňovať zápisnice z Rady rodičov na stránke školy, 

− informovať učiteľov o priebehu zasadnutí Rady rodičov. 

Rada rodičov schvaľuje: 

− program plenárnej schôdze, ktorá sa uskutoční 19. 9. 2019, 

− volebnú komisiu, zapisovateľa a overovateľov volieb predsedu RR, 

− návrh na výšku rodičovského príspevku 30 eur na rodinu. 

Program a návrh boli schválené nasledovne: za – všetci prítomní členovia, zdržalo sa – 0, 

proti – 0. 

8. Na záver  predseda Radu rodičov ukončil a poďakoval prítomným za účasť. 

Vo Zvolene dňa 17. septembra 2019 

Zapísala: Mgr. Veronika Plichtová 

 

 


