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Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 
 
DÁTUM ZASADNUTIA:    11. XI. 2011 
 
PRÍTOMNÍ:    Viď príloha 
 
PROGRAM:    
 

1. Otvorenie 
2. Voľby zástupcov rodičov do rady školy 
3. Informačný servis 
4. Prejednanie  a schválenie rozpočtu 
5. Voľby do rady školy 
6. Schválenie rozpočtu na rok 2012 
7. Diskusia 
8. Závery zo zasadnutia 

 
ROKOVANIE: 
 
K bodu č. 1:  
-  Zasadnutie  ktorého sa zúčastnilo 14 z 15 pozvaných zástupcov tried otvoril a hostí  privítal 

predseda R.R. Ing. Peter Vargovčík . Za prvé ročníky sa zasadnutia zúčastnili triedni profesori 
jednotlivých tried. Prítomní boli v krátkosti informovaní o rozpočte na rok 2011, o čerpaní 
prostriedkov, o príspevkoch študentom aj tým, ktorí v júni ukončili štúdium na našej škole 

 
K bodu č. 2:  
- V súvislosti s voľbami zástupcov rodičov do rady školy predseda rady školy Ing. Martin Vujčík 

požiadal prítomných, aby rodičovská rada – teda prítomní rodičia dostali od zvyšných rodičov 
z každej triedy mandát, že môžu voliť za celú triedu. Následne po ukončení triednych aktívov by 
prebehli voľby. 

 
K bodu č. 3:  
-  Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár taktiež privítal všetkých prítomných. Zástupcom rodičov 

poďakoval za finančné prostriedky r. 2011, z ktorých bola o.i financovaná obnova umývarky, 
celoročne je financovaná prevádzka ŽIC, atď. ( viď príloha )  
Členské na rok 2012 je opäť 17€, pokiaľ s touto sumou budú rodičia súhlasiť. 
Prítomní boli informovaní o súťaži ROBOCUP 2011 v Istanbule, kde sa študenti našej školy  
získali titul majstrov sveta, na základe čoho budú ocenení ministrom školstva. 
Riaditeľ školy spomenul taktiež inováciu dielní v suteréne a taktiež  informoval prítomných 
o stretnutí s podnikateľmi. 
V závere svojho príhovoru riaditeľ školy v krátkosti prezentoval odporúčaný 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 dohliadli počas triedneho aktívu 
na naplnenie bodov programu.   

 
 
 
 

 1
 



K bodu č. 4:  
Rodičia dostali „Rozpočet čerpania finančných prostriedkov na rok 2012“ ako aj   
„Plnenie rozpočtu rodičovského združenia v roku 2011“ 

 Predseda R.R. Ing. Peter Vargovčík s uvedenými materiálmi oboznámil zástupcov tried, 
 pričom ich požiadal, aby sa k nim  počas triednych aktívov vyjadrili všetci prítomní rodičia.  

  
K bodu č. 5:  

Po ukončení triednych aktívov sa konali voľby do rady školy, kde boli zvolení 2 členovia  
1. Mgr. Kamil Goliáš 
2. Ing. Jana Sabolová 

 
K bodu č. 6:  
 Po ukončení triednych aktívov zástupcovia tried pripravovanú podobu rozpočtu jednohlasne 
odsúhlasili. 
 
 
 
ZÁVERY ZO ZASADNUTIA: 
 
Rada rodičov zobrala na vedomie: Priebežné plnenie rozpočtu rodičovského združenia v roku 2011 
  
Rada rodičov schvaľuje:        Návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov na rok 2012 
 
Prílohy k zápisu zo stretnutia: 
Príloha č.1 : Prezenčná listina 
Príloha č.2 : Návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov na rok 2012 
Príloha č.3 : Priebežné plnenie rozpočtu rodičovského združenia v roku 2011 
Príloha č.4 : Zápisnica volebnej komisie 
 
 
Verifikácia zápisu zo zasadnutia 
 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor R.R. 11.XI.2011  

Overil Ing. Peter Vargovčík predseda R.R. 14.XI.2011  

Schválil Ing. Peter Vargovčík predseda R.R. 14.XI.2011  
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