
Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady  

 

Dňa 15.11.2016 o 17:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie rodičov – zástupcov tried 

v spoločenskej miestnosti ZŠ a MŠ A. Kubinu 34 v Trnave. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie plánu práce činnosti RZ v školskom roku 2016/2017 

4. Správa rozpočtu RZ v šk. roku 2016/2017 

5. Schvaľovanie žiadostí o finančné príspevky 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie otvorila Mgr. Sylvia Dudášová privítaním riaditeľa školy a prítomných rodičov 

(viď Príloha – prezenčná listina).  

K bodu 2: 

Program rokovania bol schválený v plnom rozsahu všetkými prítomnými. 

K bodu 3: 

Návrh plánu práce činnosti Rodičovského združenia v školskom roku 2016/2017 bol po 

preštudovaní prítomnými rodičmi schválený v plnom rozsahu.  

K bodu 4: 

Prítomní rodičia schválili návrh rozpočtu Rodičovského združenia v školskom roku 

2016/2017. Predseda RZ Mgr. Sylvia Dudášová informovala rodičov o príspevku na 

Interaktívne tabule pre 1.stupeň. 

K bodu 5: 

 Zo strany školy boli predložené a schválené 2 žiadosti o finančný príspevok z RZ: 

1. Príspevok  na financovanie školy v prírode v sume 500,- €           

  

2. Príspevok na organizáciu „Dňa otvorených dverí“ v sume 10,- a 15,- €   

 

 

 



K bodu 6: 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Jankovič informoval o pripravovaných akciách školy: 

- V stredu 23.11.2016 sa uskutoční testovanie žiakov 9. ročníka 

- Žiaci, ktorí navštevujú  ŠDK budú dňa 12.12.2016  vystupovať na vianočných trhoch. 

- Predaj výrobkov žiakov bude prebiehať na vianočných trhoch v stredu 21.12. 2016 

a vyzbierané finančné príspevky budú odovzdané na charitu. 

- Vianočné  prázdniny začínajú 23.12. 2016 a končia 09.01.2017 nástupom žiakov do 

školy. 

- Polročná klasifikácia žiakov a zhodnotenie výsledkov sú plánované na 25.01.2017. 

 

Diskusia o probléme platenia príspevku do RZ zo strany rodičov – riešenie problému cestou 

väčšej  propagácie využívania príspevkov na aktivity žiakov, zefektívnenie spolupráce  členov  

VV RZ s vedením školy a pedagógmi, apelovať na rodičov prostredníctvom triednych 

zástupcov RZ. 

Požiadavka rodičov na včasné zverejňovanie informácie o dátume konania RZ – VV RZ sa 

zaväzuje informovať o plánovanom RZ minimálne 14 dní vopred. 

 

K bodu 7: 

Zasadnutie RR ukončila predsedníčka RR Mgr. Sylvia Dudášová, poďakovala sa prítomným 

za účasť a pánovi riaditeľovi za spoluprácu. 

 

 

Trnava, dňa 23. 11. 2016                                              

Zapísala: Ing. Ingrid Kovaříková 

Zápisnicu overila: Mgr. Sylvia Dudášová 

 

 


