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 Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 

 
DÁTUM  ZASADNUTIA:          11. 11. 2016 

 

PRÍTOMNÍ:                                viď príloha 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Informačný servis  

3. Informovanie o „ Čerpaní finančných prostriedkov od 1. 09.2015 do 31.08.2016 “ 

ako aj prejednanie „ Návrhu rozpočtu na šk. rok 2016 / 2017 “ 

4. Schválenie „ Návrhu rozpočtu na šk. rok 2016 / 2017 “ 

5. Diskusia 

6. Závery zo zasadnutia 

 

Rokovanie: 

 

K bodu č. 1:  

 

 - Zasadnutie otvoril a hostí  privítala hospodárka RZ p. Ing. Ivana Handzušová . Prítomní boli    

   v krátkosti  informovaní o návrhu rozpočtu na šk. rok 2016 / 2017,  o predpokladaných príjmoch                          

   a výdavkoch ako aj o čerpaní  finančných prostriedkov od 1.09.2016  do 31.08.2016. 

 

K bodu č. 2:     

 

- Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, MBA taktiež privítal všetkých prítomných.  

  Pripomenul, že máme za sebou 1. štvťrok  64. roku  tejto ustanovizne, ktorej cieľom je   

  vychovávať  a vzdelávať.  

  Prezentoval jednotlivé body programu triednych aktívov a požiadal zástupcov tried, aby  rodičov    

  v triedach  informovali o skutočnostiach , ktoré vzišli zo zasadnutia R.R. Taktiež aby prítomní    

  zástupcovia tried sledovali počas triedneho aktívu program.  

- Zástupkyňa riaditeľa Ing. Judita Sakáčová dala dôraz na 4. – 7. bod programu triednych aktívov 

             

K bodu č. 3:  

 

Zástupcovia rodičov dostali materiál  „Čerpanie finančných prostriedkov od 1.09.2015  

do 31.08.2016“ ako aj informáciu „Návrh rozpočtu na šk. rok 2016 / 207 “.  

Hospodárka  RR s uvedenými materiálmi oboznámila zástupcov tried, pričom ich požiadala, aby sa k nim  

počas triednych aktívov vyjadrili všetci prítomní rodičia.  

  

K bodu č. 4:  

 

Po ukončení triednych aktívov, počas ktorých prebehli voľby zástupcov rodičov do Rady školy 

zástupcovia rodičov prejednávali „Návrh rozpočtu na šk. rok 2016 / 2017“ .  

 

K bodu č. 5:  
- prítomní boli informovaní  o  ERASME pre žiakov III. ročníkov  - pozítívne spätné väzby 

- Lyžiarsky zájazd  pre žiakov II. ročníkov bude... 

- Ku všetkým pripomienkam rodičov zástupcovia vedenia školy podali relevantné vysvetlenia 

 

 



 

 

 

Závery zo zasadnutia: 

 

Rada rodičov zobrala na vedomie „Čerpanie finančných prostriedkov od 1.09. 2015 do 31.08. 2016“ 

Rada rodičov schválila                    „ Návrh rozpočtu na šk. rok 2016 / 2017“  

 

Prílohy k zápisu zo stretnutia: 

Príloha č. 1:    Prezenčná listina 

Príloha č. 2:  „Čerpanie finančných prostriedkov od 1.09.2015 do 31.08.2016   

Príloha č. 3: „ Návrh rozpočtu na šk. rok 2016 / 2017  

 

 

Verifikácia zápisu zo zasadnutia 

 

 

                         

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor RR 11.11.2016  

Overil Ing. Pavel Klučerovský predseda RR 21.11.2016  

Schválil Ing. Pavel Klučerovský Predseda RR 21.11.2016  


