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  Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 
 
DÁTUM  ZASADNUTIA:    07. XI. 2014 
 
PRÍTOMNÍ:                                 viď príloha 
 
PROGRAM:    
 

1. Otvorenie 
2. Informačný servis 
3. Prejednanie  „Návrhu rozpočtu na šk. rok 2013/2014“ 
4. Schválenie   „Návrhu rozpočtu na šk. rok 2013/2014“ 
5. Diskusia 
6. Voľba nového hospodára RR 
7. Závery zo zasadnutia 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1:  
 
Zasadnutie otvoril a hostí  privítal predseda R.R. Ing. Jozef Triščík . Prítomní boli v krátkosti   
informovaní o návrhu rozpočtu na šk. rok 2014 / 2015, o predpokladaných príjmoch a výdavkoch ako 
aj o čerpaní  finančných prostriedkov od 1.IX.2013 do 31.VIII.2014. 
 
K bodu č. 2: 
 
Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár taktiež privítal všetkých prítomných.  
Pripomenul, že máme za sebou 1. štvťrok  62. roku  tejto ustanovizne, ktorej cieľom je  vychovávať  
a vzdelávať.  
Informoval prítomných, že v IV. – V. 2014 boli na našej škole spracované a vyhodnotené  dotazníky   
klímy školskou psychologičkou. ( cielené otázky ) . Štatistické vyhodnotenie dotazníka klímy školy 
triedni učitelia odprezentujú rodičom počas triedneho aktívu.   
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.  
Pripomenul prítomným potrebu využívania komunikačných kanálov, Nadáciu školy, ktorá je 
zaregistrovaná ako prijímateľ 2% dane,....... 
Zástupkyňa školy Ing. Judita Sakáčová informovala prítomných o experimentálnom zavedení eln. 
triednej knihy v dvoch triedach na škole. 
 
K bodu č. 3:  
Rodičia dostali „Čerpanie finančných prostriedkov od 1. IX.2013 do 31.VIII.2014“ ako aj „Návrh 
rozpočtu na šk. rok 2014 / 2015 “. Predseda RR s uvedenými materiálmi oboznámil zástupcov tried, 
pričom ich požiadal, aby sa k nim  počas triednych aktívov vyjadrili všetci prítomní rodičia.  
 
K bodu č. 4:  
Po ukončení triednych aktívov zástupcovia tried „Návrh rozpočtu na šk. rok 2013/2014“ ednohlasne 
schválili 
 



K bodu č. 5:  
Žiaci prinesú v určenom termíne najneskôr do 31.januára 2015 príspevok 17 € svojmu triednemu 
učiteľovi, ktorý vyzberanú sumu vloží na účet R.R.  Žiakom  poberajúcim sociálne štipendium bude na 
základe zdokladovania tejto skutočnosti príspevok odpustený.  
Lyžiarsky zájazd  II. ročníky je v štádiu dohovorov - ku všetkým pripomienkam rodičov zástupcovia 
vedenia školy podali relevantné vysvetlenia 
 
K bodu č. 6:  
Navrhnutý kandidát bol jednohlasne odsúhlasený. Novým hospodárom RR sa stala p. Ing.  
Handzušová Ivana ( I.C ) 
 
Závery zo zasadnutia: 
 
Rada rodičov zobrala na vedomie „Čerpanie finančných prostriedkov od 1X.I.2013 do 
31.VIII.2014“ 
Rada rodičov schválila „ Návrh rozpočtu na šk. rok 2014/2015“  
Rada rodičov zvolila  nového hospodára RR p Ing. Ivanu Handzušovú 
 
Výbor RZ pri SPŠE, Plzenská 1, 080 01 Prešov : 
Ing. Jozef Triščík, predseda RZ  
Ing. Ivana Handzušová, podpredseda RZ 
Ing. Milan Fejko, podpredseda RZ 
 
Prílohy k zápisu zo stretnutia: 
Príloha č. 1:    Prezenčná listina 
Príloha č. 2:  „Čerpanie finančných prostriedkov od 1.IX.2013 do 31.VIII.2014“   
Príloha č. 3: „ Návrh rozpočtu na šk. rok 2014/2015“    
 
Verifikácia zápisu zo zasadnutia 
 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 
Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor R.R. 07.XI.2014  
Overil Ing. Jozef Triščík predseda R.R. 11.XI.2014  
Schválil Ing. Jozef Triščík Predseda R:R: 11.XI.2014  

                         


