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RODIČOVSKÉ ZDRUŢENIE PRI SPŠE PREŠOV, o. z. 
Plzenská 1, 080 47 Prešov 

 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 

 
DÁTUM ZASADNUTIA:    15.04.2011 

 

PRÍTOMNÍ:    Viď príloha 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Informačný servis 

3. Prejednanie  a schválenie rozpočtu 

4. Podnety rodičov na vedenie školy 

5. Diskusia 

6. Závery zo zasadnutia 

 

ROKOVANIE: 

 

K bodu č. 1:  
-  Zasadnutie , ktorého sa zúčastnilo 16 z 20 pozvaných zástupcov tried, otvoril a hostí  privítal 

predseda R.R. Ing. Peter Vargovčík 

 

K bodu č. 2:  
-  Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár informoval zástupcov tried o.i. o možnosti objednávania 

zošitov. Taktiež zástupcovia tried boli informovaní  a súčasne pozvaní na  MAJÁLES, ktorý  

sa bude konať v termíne  29. IV.2011 o 18.00 hod v sále PKO. 

V závere svojho príhovoru riaditeľ školy v krátkosti prezentoval program triednych aktívov 

konajúcich sa po zasadnutí R.R. a zároveň  požiadal zástupcov tried, aby  rodičov v triedach 

informovali o skutočnostiach , ktoré vzišli zo zasadnutia R.R.   

 

K bodu č. 3:  

Rodičia dostali „Rozpočet čerpania finančných prostriedkov na rok 2011“ ako aj   

„Návrh na použitie finančných prostriedkov zo zdrojov rodičovského združenia“ 

 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.  

 Po ukončení triednych aktívov zástupcovia tried rozpočet jednohlasne schválili 

 

ZÁVERY ZO ZASADNUTIA: 

 

Rada rodičov zobrala na vedomie: Návrh na použitie finančných prostriedkov zo zdrojov rodičovského 

          združenia  

Rada rodičov schvaľuje:        Rozpočet čerpania finančných prostriedkov na rok 2011 

Rada rodičov ukladá:       navrhnúť, dohodnúť a následne stanoviť podmienky, za akých bude 

možné sociálne  slabším žiakom odpustiť vstupný poplatok do R.R. či poplatok za nejakú akciu 

 

Prílohy k zápisu zo stretnutia: 

Príloha č. 1: Prezenčná listina 

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania finančných prostriedkov na rok 2011 

Príloha č.3 : Návrh na použitie finančných prostriedkov zo zdrojov rodičovského združenia 
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Verifikácia zápisu zo zasadnutia 

 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor R.R. 15.04.2011  

Overil Ing. Peter Vargovčík predseda R.R. 05.05.2011  

Schválil Ing. Peter Vargovčík predseda R.R. 05.05.2011  


