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

ZVOLENE 

 

Termín: 16. 9. 2020 

Miesto: VII. A 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 7 členov z 11) 

Program: 

1. Úvod, otvorenie, zvolenie zapisovateľa  

2. Zhrnutie uznesenia zo stretnutia rady rodičov 19. 2. 2020 

3. Informácia o stave na účte ZRŠ a v pokladni 

4. Program plenárnej schôdze ZRŠ 

5. Navrhnutie výšky rodičovského príspevku 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

1. Predsedníčka Rady rodičov, Mgr. Veronika Plichtová, otvorila zasadnutie a privítala 

prítomných. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Jana Felixová. 

 

2. Kontrola uznesenia z posledného stretnutia: 

Rada rodičov uložila riaditeľovi školy: 

− zverejňovať zápisnice z rady rodičov na stránke školy – splnené 

− informovať učiteľov o priebehu zasadnutí rady rodičov – splnené  

Rada rodičov uložila predsedníčke: 

− zoštylizovať otázku a zorganizovať prieskum medzi rodičmi s otázkou 

relevantnosti internetovej žiackej knižky a systému Edupage – kvôli koronakríze 

nezrealizované 

Rada rodičov schválila príspevky pre učiteľov v znení ako v bode tri Zápisnice z 19.2. 

2020. 

 

3. Na účte ZRŠ je k 15. 9. 2020 6005,85 eur. V pokladni sa nachádza 2700 eur. Týmito 

finančnými prostriedkami môžeme aktuálne disponovať.  

Od februára sa financie využili na nasledujúce veci: 

1. do pokladne bolo vrátené 800 eur za IT tabuľu 

2. tabuľa + dataprojektor = 1387 eur 

3. učebnice pre I. stupeň = 220 + 198 eur 

4. autobus na florbal Slovenská Ľupča = 150 eur 

5. odmeny na záver roka = 150eur 

 

4. Predsedajúca navrhla program plenárnej schôdze ZRŠ, ktorá by sa mala uskutočniť 24. 9. 

2020 o 16,00 na školskom dvore. 

1. Otvorenie, oboznámenie s programom plenárneho rodičovského združenia 

2. Voľba a schválenie zapisovateľa. 



3. Prednesenie výročnej správy za školský rok 2019/2020 

4. Schvaľovanie príspevku rodičov do ZRŠ 

5. Príhovor riaditeľa školy. 

7. Plán činnosti rady rodičov na školský rok 2020/2021 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. Záver 

Na základe aktuálnych opatrení kvôli pandémii sa však členovia rady dohodli, že sa 

plenárna schôdza ZRŠ neuskutoční a budú len triedne schôdzky. Príspevok na ZRŠ, ktorý 

sa zvyčajne schvaľuje na plenárnej schôdzi, bude odhlasovaný písomne. Hlasovanie 

pripraví p. Plichtová. Správa o činnosti rady rodičov za školský rok 2019/2020 a Plán 

činnosti rady rodičov na školský rok 2020/2021 budú zverejnené na stránke školy. 

Vypracuje ich p. Plichtová. 

 

5. Rodičovský príspevok do ZRŠ bol v minulom školskom roku 30 eur na rodinu. Prítomní 

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

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

potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu. V minulom školskom roku prispelo na 

ZRŠ 110 rodín. 

 

6. Rôzne:   

a) Riaditeľ školy prítomných členov informoval o rozšírení malej učebne na 

plnohodnotnú triedu. Zároveň pripomenul obrovské problémy  s vodou, ktoré mala 

škola počas jarných a letných mesiacov. Aktuálne sú všetky vyriešené. 

b) P. Nosáľová sa opýtala, prečo sa aj po koronakríze nevyužíva systém Edupage na 

komunikáciu učiteľov s rodičmi. Riaditeľ školy prisľúbil, že od budúceho 

školského roku by škola mala prejsť na kompletnú elektronickú asc agendu. 

Prítomní rodičia túto informáciou s nadšením uvítali. 

c) P. Plichtová poďakovala učiteľom za aktivitu a snahu počas „koronaprázdnin“. 

Mnohí vynaložili maximálne úsilie na to, aby sa žiaci učili aj doma.  

 

7. V diskusii sa riešili nasledujúce témy: 

a) P. Krajčiová navrhla, aby sa dala vymaľovať vstupná chodba, keďže pôsobí dosť 

zle hlavne na rodičov, ktorí chcú dať deti na našu školu. Pan riaditeľ prisľúbil, že 

zistí potrebnú sumu, aby sme mohli vyčleniť z účtu ZRŠ. 

b) P. Felixová upozornila opätovne na málo možností pre deti na školskom ihrisku. 

Veľká prestavba je vec ďalekej budúcnosti, ale na drevený komponent by sa mohlo 

prispieť z účtu ZRŠ. 

c) P. Gomkötő prisľúbil, že zistí cenu a možnosti vhodnej bezpečnostnej kamery ku 

vchodu do školy od telocvične kvôli zvýšeniu bezpečnosti žiakov aj učiteľov. 

Predchádzajúce požiadavky sa zahrnú medzi ostatné, ktoré ešte budú mať učitelia na 

školský rok 2020/2021. Rada školy ich prejde na najbližšom stretnutí alebo online.  

 

8. Uznesenie: 

Rada rodičov berie na vedomie: 

− stav na účte a v pokladni združenia rodičov. 

Rada rodičov ukladá riaditeľovi školy: 



− zverejňovať zápisnice z rady rodičov na stránke školy, 

− informovať učiteľov o priebehu zasadnutí rady rodičov. 

 

       Rada rodičov ukladá predsedníčke: 

− pripraviť písomné hlasovanie o príspevku rodičov do ZRŠ 

− vypracovať Správu o činnosti rady rodičov za školský rok 2019/2020 a Plán 

činnosti rady rodičov na školský rok 2020/2021 

 

Rada rodičov schvaľuje  

− výšku príspevku rodičov do ZRŠ 

priebeh hlasovania: za –  7, proti – 0, zdržal sa – 0. 

 

9. Na záver predsedníčka stretnutie rady rodičov ukončila a poďakovala prítomným za 

účasť. 

 

 

Vo Zvolene, dňa 16. 9. 2020 

Zapísala: Mgr. Jana Felixová 

Spracovala: Mgr. Veronika Plichtová 

Overili: ostatní členovia rady rodičov 

 


