
Zápis  

zo zasadnutia členov Rodičovskej rady 

pri ZŠ na ul. Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 018 51 

Termín:  30.11.2017 

Miesto: ZŠ – rodičovská miestnosť 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  v súlade s pozvánkou z 30.11.2017 

Hlavné body programu: 

 

1. Otvorenie a privítanie  

2. Odobrenie harmonogramu splátok – nedoplatky príspevkov do SRRZ 

3. Vyjadrenie k príspevku z rozpočtu RR za úrazové poistenie ZŠ 

4. Schválenie príspevku z rozpočtu RR pre reprezentantov-športovcov ZS /doprava – 

p.uč.Pejko/ 

5. Schválenie príspevku z rozpočtu RR – športové pomôcky do minitelocvične 

6. Školská /rodičovská/ zábava – dátum, miesto, organizačný výbor, smer,... 

7. Štatút Rodičovského združenia  

8. Rôzne 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

1. Otvorenie a privítanie: Zasadnutie otvorila p. Adriana Matejčíková – predsedkyňa Rady rodičov, 

ktorá privítala prítomných.. 

2. Odobrenie harmonogramu splátok – nedoplatky príspevkov do SRRZ: 

- p. predsedkyňa informovala o dohode, ktorú sprostredkovala medzi SRRZ a RR – o rozložení dlžoby 

na 4 roky, cca 220€ ročne 

- 1. splátka bola uhradená v 3. týždni mesiaca november 233€ za rok 2008-2012 

- zaplatiť treba členský poplatok na tento školský rok 2017/2018 

- pripomienky: RR diskutovala o premlčacej dobe (3 roky?), prečo nechodili upomienky (treba zistiť, či 

boli prevzaté), RR chce písomné stanovisko od SRRZ na základe čoho (zákon) vymáhajú dlžoby spred 

9 rokov 

- treba preskúmať doklady, či boli zasielané upomienky, našli sa len 2 výzvy na zaplatenie 

Hlasovanie: Za: 12 členov, proti:0, zdržali sa:0 

 

3.  Vyjadrenie k príspevku z rozpočtu RR za úrazové poistenie ZŠ: 

- k nahliadnutiu bola zmluva úrazového poistenia na školský rok (zahŕňala: smrť úrazom, následky 

úrazu, liečenie úrazu od 8. dňa...) 

- p. riaditeľ už uhradil poplatok 381,94€ na tento rok 

- z RR treba prispieť na platbu 200€ 

- rozhodovanie, či v tejto sume nie je lepšie zakúpiť nádržky na toaletný papier -6 ks, miesto 

príspevku na úrazové poistenie, formou darovacej zmluvy v hodnote 200€ škole – po dohode 

s vedením školy 

Hlasovanie: za: 12, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 



4.  Schválenie príspevku z rozpočtu RR pre reprezentantov-športovcov ZŠ /doprava – p.uč.Pejko/: 

-  žiadanka: p.uč. Pejko (učiteľ telesnej výchovy) – na celý školský rok príspevok vo výške 300€, ktoré 

vyúčtuje 

Hlasovanie: za: 12, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 

 

5.  Schválenie príspevku z rozpočtu RR – športové pomôcky do minitelocvične: 

- žiadanka: nákup športových pomôcok do minitelocvične v hodnote 300€ kvôli povinnému 

testovaniu žiakov od budúceho roku 

- pripomienky: prečo nezabezpečí škola, keď je povinné 

Hlasovanie: za: 12, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 

 

6. Školská /rodičovská/ zábava – dátum, miesto, organizačný výbor, smer,...: 

- p. predsedkyňa informovala RR o 2 možnostiach organizácie školskej zábavy: 

• možnosť zorganizovať v ZŠ: miesto: na chodbách a v triedach ZŠ, večera + kapustnica cca 

2,88€, stôl by bol zložený z 2 lavíc, maximálne by bolo 40 stolov, negatíva: vytvorené - 

oddelené skupiny hostí, nedostatok pohárov, problém s umývaním riadu, potreba nakúpiť 

umelohmotné poháre, obsluha 

pozitíva: nízke náklady 

• Kolačín – Dom kultúry: jediný termín 20.1.2018, všetok potrebný inventár pre 160 ľudí, 

večera + kapustnica cca 5€, obsluha  – čašníčky, hodnota vstupenky: 15€ 

Hlasovanie za DK Kolačín: za: 12, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

- 19.1. – príprava: výzdoba: osloví sa p. Šikulincová – príspevok 100€ na nákup materiálu, výroba 

- organizačný výbor: všetci prítomní okrem p. Siku 

- sponzorsky bude zabezpečený kávovar a cukor 

- cena lístka 15€ 

- 21.1. – upratať po akcii 

- predaj lístkov: 

 cez internet na účet: 

 – do poznámky meno a priezvisko + počet osôb, prípadne, či sa zúčastnia alebo je to len príspevok 

pre školu, variabilný symbol: kontakt (číslo mobilného telefónu) 

v hotovosti: 1x za týždeň 2 hodiny v určitý týždeň 

 

- priebežne treba informovať o počte predaných lístkov 

- treba vyrobiť plagáty + oznamy + vstupenky 

- treba získať sponzorov 

- v hodnote lístka: večera, kapustnica, víno fľaša pre dve osoby a voda 1,5ô pre 4 osoby 

- treba dať žiadanku na mesto 

Termín: do dvoch týždňov 

 

7. Štatút Rodičovského združenia: 

- po obdržaní registračného listu zo SRRZ štatutár a p. Krúpová Gabriela prevezme bankový účet, 

pokladňu, majetok RR, musia byť prítomní dvaja svedkovia – 4.12.2017 

- treba urobiť inventarizáciu, prevziať dokumenty... 

- pripomienky Štatútu RR ZŠ J. Kráľa: treba doplniť, že za jednotlivé triedy môžu byť zvolení viacerí 

dôverníci (zástupcovia), ktorí môžu zastúpiť oficiálneho dôverníka v prípade, že sa nemôže zúčastniť 

zasadnutia 

                                                                      - v Štatúte je uvedená aj výchovná komisia, môže byť, aj keď 

momentálne nie je zvolená 



                                                                     - pod pojmom člen organizácie : žiak 

                                                                     - za žiaka v hmotnej núdzi sa neplatí poplatok 0,60€ - počas 

tohto školského roku je 1 žiak v hmotnej núdzi 

                                                                     - žiadanka do hodnoty 300€- môže odsúhlasiť predsedkyňa bez 

výboru RR 

 

8. Rôzne: 

- Mikuláš 6.12.2017 – RR sa dohodla, že výdaj na žiaka bude 0,80€ - kúpi sa Kinder vajce 

Hlasovanie: za: 12, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 

- treba informovať rodičov: ak sa vyskytnú v triede problémy : triedny dôverník môže informovať RR, 

ktorá môže pomôcť s riešením, aby boli spokojní žiaci i rodičia 

- z škol. roku 2016/2017 zostalo u p. Solíkovej 24 poukážok do Kniha Vita v sume 235 €, ktoré 

odovzdá RR 

 

9. Návrh na uznesenie: 

RR schvaľuje: 

• Schválenie príspevku z rozpočtu RR pre reprezentantov-športovcov ZS /doprava – p.uč.Pejko/ 

• Schválenie príspevku z rozpočtu RR – športové pomôcky do minitelocvične 

• Školská /rodičovská/ zábava v DK Kolačín 

• Štatút Rodičovského združenia  

• Mikulášsky darček pre deti 

RR ukladá: 

• Doplniť do Štatútu možnosť zvolenia viacerých triednych dôverníkov 

T: 2.polrok šk.roku 

Z: p. predsedkyňa RR 

• Zistiť písomné stanovisko SRRZ na základe čoho vymáha dlžobu voči RR spred 9 rokov 

T: 2.polrok šk.roku 

Z: p. predsedkyňa RR 

• Dohoda s riaditeľom o zakúpení nádržiek na toaletný papier v počte 6 ks v hodnote 200€ 

miesto príspevku na úrazové poistenie 

T: 2.polrok šk.roku 

Z: p.predsedkyňa 

• získať sponzorov na rodičovskú zábavu, zaslať žiadanku MSÚ, vyhotoviť plagáty, oznamy, 

vstupenky 

T: podľa časového harmonogramu 

Z: organizačný výbor 

10. Záver: 

Pani Adriana Matejčíková poďakovala za účasť a zasadnutie RR ukončila. 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

Zapísala: Júlia Ondrejičková, 30.11.2017 

Potvrdila: Adriana Matejčíková, 30.11.2017 

 



 


