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Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 
 
DÁTUM ZASADNUTIA: 08. XI. 2013 
 
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. 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 2013/2014, o predpokladaných príjmoch a výdavkoch 
ako  aj o čerpaní  finančných prostriedkov od 1.I.2013 do 31.VIII.2013. 

 
K bodu č. 2: 

Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár taktiež privítal všetkých prítomných. 
Pripomenul, že máme za sebou 1. štvrťrok  61. roku  tejto ustanovizne, ktorej cieľom je 
vychovávať  a vzdelávať. 
Prezentoval program 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,....... 
Informoval, že 20.XI 2013 bude na našej škole „ Deň otvorených dverí „ ..... 
Informoval o ďalšom úspechu žiakov našej školy, ktorí získajú z rúk ministra školstva morálne 
ocenenie za úspešnú reprezentáciu našej školy. Informoval o pomaturitnom štúdiu na našej SPŠE 
– od budúceho školského roku 

 
K bodu č. 3: 

Rodičia dostali „Čerpanie finančných prostriedkov od 1.I.2013 do 31.VIII.2013“ ako aj 
„Návrh rozpočtu na šk. rok 2013/2014“. Predseda R.R. 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“ 
jednohlasne schválili s tým, že bod 13 sa ponechá a následne sa prerozdelí do bodov 4,5,6 
(reprezentácia školy) podľa stavu čerpania. 
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K bodu č. 5: 
Žiaci prinesú v určenom termíne najneskôr do 10.decembra 2013 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, pričom táto 
skutočnosť bola zástupcami rodičov jednohlasne odsúhlasená. 

 
ZÁVERY ZO ZASADNUTIA: 
 
Rada rodičov zobrala na vedomie: „Čerpanie finančných prostriedkov od 1.I.2013 do 31.VIII.2013“
   
Rada rodičov schvaľuje:           „Návrh rozpočtu na šk. rok 2013/2014“ 
 
Prílohy k zápisu zo stretnutia: 
Príloha č. 1: Prezenčná listina 
Príloha č. 2: „Čerpanie finančných prostriedkov od 1.I.2013 do 31.VIII.2013“ 
Príloha č. 3: „Návrh rozpočtu na šk. rok 2013/2014“    
 
 
Verifikácia zápisu zo zasadnutia 
 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor RR 08.XI.2013  

Overil Ing. Jozef Triščík predseda RR 11.XI.2013  

Schválil Ing. Jozef Triščík Predseda RR : 11.XI.2013  
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