
Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady  

 

Dňa 20.9.2016 o 16.45 hod. sa po voľbe triednych zástupcov v jednotlivých triedach 

uskutočnilo zasadnutie rodičov – zástupcov tried v spoločenskej miestnosti ZŠ a MŠ A. 

Kubinu 34 v Trnave. 

Program: 

1. Otvorenie, voľby VV RZ  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Správa o hospodárení RZ v šk. roku 2015/2016 

4. Schválenie výšky príspevku rodičov do RZ  

5. Diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

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

(viď Príloha – prezenčná listina). Následne prebehli voľby VV RZ. Po hlasovaní všetkých 

prítomných rodičov bola za predsedníčku zvolená Mgr. Sylvia Dudášová, za tajomníčku Ing. 

Ingrid Kovaříková a za hospodárku bola opätovne zvolená Ing. Daniela Ondrušková.  

K bodu 2: 

Program rokovania bol schválený v plnom rozsahu všetkými prítomnými. 

K bodu 3: 

Správu o hospodárení RZ v predchádzajúcom školskom roku prečítala Ing. Daniela 

Ondrušková.  

K bodu 4: 

Príspevok rodičov do RZ bol prítomnými rodičmi odsúhlasený vo výške 15,- € na žiaka   

a 10,- € na každého ďalšieho súrodenca, pričom sumu 15,- € platí vždy najstarší súrodenec. 

Príspevok rodičov treba odovzdať do 25. 11. 2016. 

K bodu 5: 

Diskusia prebehla na tému prideľovania finančných príspevkov z RZ. Zo strany školy bolo 

predložených 9 žiadostí o finančný príspevok z RZ. V spolupráci s p. riaditeľom školy                 

Mgr. Jozefom Jankovičom boli RR prerokované všetky žiadosti:  

1. Príspevok na prepravu žiakov I. stupňa na Dopravné ihrisko vo Vrbovom v sume 600,- € -            

    p. Soukup 

2. Príspevok na prepravu žiakov do družobnej školy v Mikulove – 240,- € - p. Pavlíková 



3. Príspevok na doplnenie vybavenia dielní a pomôcok na hodiny Techniky práce v sume 

100,- € - p. Soukup 

4. Príspevok na zakúpenie kníh do žiackej knižnice v hodnote 100,- € - p. Mareková 

5. Príspevok na preventívne aktivity (Kyberšikana, návšteva zimného štadiónu – 2. stupeň, 

besedy so psychológom, ...) v sume 140,- € - p. Vašková 

6. Príspevok na zakúpenie odbornej literatúry do školskej knižnice v hodnote 100,- € - p. 

Zvolenská 

7. Príspevok na projekt „Nie všetko nepotrebné je odpad“ spolufinancovaným mestom Trnava 

v sume 150,- € - p. Černíková 

8. Príspevok na nákup knižných odmien za účasť na Hollého pamätníku v sume 70,- € - p. 

Zimmermannová 

9. Príspevok na nákup knižných odmien pre žiakov 1. a 2. stupňa (23 tried) na konci 

školského roka 2016/2017 v sume 161,- € - p. Zimmermannová 

 

Rodičovská rada sa zaoberala žiadosťou riaditeľstva DED v zastúpení PaedDr. Martinou 

Krchňákovou, ktorá žiada o oslobodenie od príspevku do RZ za piatich chovancov, ktorí 

navštevujú ZŠ. RR  odhlasovala, aby sa žiadosti vyhovelo. VV RR sa zaviazal odpovedať 

písomne na žiadosť do 30.09.2016 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Jankovič informoval o prebiehajúcej a plánovanej rekonštrukcii školy. 

 

K bodu 6: 

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

za účasť a pánovi riaditeľovi za spoluprácu. 

 

 

Trnava, dňa 26.9.2016                                              

Zapísala: Ing. Ingrid Kovaříková 

Zápisnicu overila: Mgr. Sylvia Dudášová 


