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Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 
 
DÁTUM ZASADNUTIA:   14.1.2011 
 
PRÍTOMNÍ:  
 
PROGRAM:  
 

1. Otvorenie 
2. Prejednávanie rozpočtu 
3. Informačný servis 
4. Podnety rodičov na vedenie školy 
5. Diskusia 
6. Závery zo zasadnutia 

 
ROKOVANIE: 
 
K bodu č. 1:  
 

Zasadnutie otvoril a privítal zástupcov tried predseda R.R. Ing. Peter Vargovčík. 
 
K bodu č. 2:  
 

Rodičia dostali pracovnú verziu konečného zúčtovania finančných prostriedkov za rok 2010 
a návrh rozpočtu na rok 2011 

Rodičia dostali k nahliadnutiu prehľad o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo 
zdrojov združenia Nadácii úspešných absolventov SPŠE 

Rodičom bol predložený aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2011. 
Stretnutie sa konalo paralelne s konzultačným rodičovským združením a zúčastnila sa ho 

približne polovica zástupcov jednotlivých tried. Ing. Peter Vargovčík vo svojom príhovore k rozpočtu na 
rok 2011 aktivizoval rodičov, aby sa vyjadrili k jednotlivým položkám rozpočtu, najmä k tým sumou 
významnejším. Rodičia sa do diskusie zapojili a výsledky sú zhrnuté v záveroch zo zasadnutia -  bod č. 6. 
 
K bodu č. 3:  
 

Na zasadnutí predseda R.R. pripomenul zástupcom rodičov možnosť a význam darovania 
2% dane Nadácii úspešných absolventov SPŠE a že informácia o tejto možnosti bude 
distribuovaná k nim prostredníctvom detí – žiakov školy. 
 
ZÁVERY ZO ZASADNUTIA: 
 
Rada rodičov zobrala na vedomie:  .....čerpanie prostriedkov združenia za rok 2010..... 
Rada rodičov schvaľuje:  - 
Rada rodičov ukladá:  ..... zozbierať do najbližšieho aprílového stretnutia 

rodičovskej rady návrhy vedenia školy a jednotlivých PK na 
zlepšenie študijných podmienok žiakov s požiadavkou na 
financie 
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poslať prehľad týchto návrhov rodičom pred aprílovým 
stretnutím rodičovskej rady, kde bude navrhovaný 
a prípadne pripomienkovaný rozpočet predložený na 
schválenie 

 
Prílohy k zápisu zo stretnutia: 
Príloha č. 1: Prezenčná listina 
Príloha č. 2: Návrh rozpočtu 
 
Verifikácia zápisu zo zasadnutia 
 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zapísal     

Overil     

Schválil     
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RZ pri SPŠE, Plzenská 1, Prešov

Rozpočet čerpania finančných prostriedkov
na rok 2011

Príjmy pre rok 2011 P (EUR)

1 Zostatok finančných prostriedkov 5 154,00

2 Členský príspevok RZ pri SPŠE, Plzenská 1, Prešov 510 študentov x 17,- EUR 8 670,00

Príjmy spolu 13 824,00

Výdavky pre rok 2011 V (EUR)

1 Príspevok pre Nadáciu úspešných absolventov školy 9 150,00

2 Príspevok na materiálno-technické dovybavenie 2 500,00

3 Príspevok na športové akcie, reprezentáciu školy 1 000,00

4 Príspevok na opravu a údržbu – Fond opráv 220,00

5 Príspevok pre študentov za výborný prospech a reprezentáciu 620,00

6 Príspevok maturitným triedam 175,00

7 Bankové poplatky, poštovné, ostatné 150,00

Výdavky spolu 13 815,00

Predpokladaný výsledok hospodárenia 9,00

Rozpočet bol spracovaný na základe čerpania finančných prostriedkov 
v predchádzajúcom školskom roku. 

Rozpočet bol prerokovaný na zasadnutí Výboru RZ dňa 

Vyhotovil: Ing. Peter Vargovčík

Schválil: Predseda RZ pri SPŠE, Plzenská 1, Prešov

Dňa: 
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