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

 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 

 
DÁTUM ZASADNUTIA:    20. IV. 2012 

 

PRÍTOMNÍ:    Viď príloha 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Voľby zástupcov rodičov do rady školy 

3. Informačný servis 

4. Diskusia 

5. Závery zo zasadnutia 

 

 

ROKOVANIE: 

 

 

K bodu č. 1:  
-  Zasadnutie  otvoril a hostí  privítal predseda R.R. Ing. Peter Vargovčík . Prítomní boli  

             v krátkosti informovaní o konečnom  čerpaní finančných prostriedkov  na  

             rok 2011 , o rozpočte na r. 2012 ako aj o čerpaní dotácie rodičovského združenia 

             do nadácie SPŠE PO r.2011.  

 

K bodu č. 2:  

- V súvislosti s voľbami zástupcov 3 rodičov do rady školy riaditeľ školy Ing. Slavomír  

            Kožár po privítaní prítomných informoval o dôležitosti rady školy ako ako o orgáne školy.  

             Funkčné obdobie sa skončilo a musia byť nové voľby.  

            Bol daný návrh, aby spomedzi rodičov bol zvolený za člena volebnej komisie Ing. Peter    

            Vargovčík. Tento návrh bol  jednohlasne schválený. 

             Bol daný taktiež návrh, aby stávajúci 3 rodičia,    a to Mgr. Kamil Goliáš, Ing. Jana Sabolová 

a Ing. Jozef Triščík  boli zaradení do kandidátky. Návrh bol jednohlasne schválený. 

           Voľby rodičov do rady školy prebehnú počas triednych aktívov a výsledky volieb budú   

           zverejnené na Webovskej stránke našej školy. 

 

K bodu č. 3:  

-  Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár  prítomných informoval o zlom fenoméne na škole – 

o vysokom počte vymeškaných hodín. ( ako dôvody napr. vodičský preukaz, darovanie krvi,...) 

V tejto súvislosti požiadal prítomných rodičov, aby informovali rodičov v svojich triedach 

o uvedenej skutočnosti.  

             Zároveň 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.   
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K bodu č. 4:  

             Po ukončení triednych aktívov prítomní rodičia vzniesli pripomienky zo svojich tried. 

        *   Bol prezentovaný návrh, aby školský internát bol otvorený aj počas dní – štátnych sviatkov 

             1.a 8. mája 2012.  

        *   Prebehlo hlasovanie o skutočnosti, či“ zvyšná „ suma v rozpočte vo výške 549€ zostane  

             ako rezerva, pričom návrh bol jednohlasne schválený.    

        *   Bola vznesená požiadavka, aby učitelia čerpajúci prpstriedky z RR, podľa možnosti v čo  

             najkratšom čase dodali podklady k vyúčtovaniu. 

        *   Bol vznesený návrh, aby hospodárenie bolo zmenené z „kalendárneho „ roka na „hospodársky“ 

             rok, pričom bol jednohlasne daný mandát na posúdenie zmeny predsedníctvu RR.  

 

 

ZÁVERY ZO ZASADNUTIA: 

 

Rada rodičov zobrala na vedomie: Konečný  rozpočet o čerpaní finančných prostriedkovr.2011 

                                              rozpočet na r.2012 ako aj o čerpanie dotácie rodičovského  

                                                         združenia do nadácie SPŠE PO r.2011.  

Rada rodičov schválila :                 Ponechanie zostatku 549€ pre budúce obdobie 

                                                        Mandát na posúdenie hospodárskeho roka predsedníctvu RR 

Prílohy k zápisu zo stretnutia: 

Príloha č.1 : Prezenčná listina 

Príloha č.2 : Návrh rozpočtu čerpania finančných prostriedkov na rok 2012 

Príloha č.3 : Konečné plnenie rozpočtu rodičovského združenia v roku 2011 

Príloha č.4 : Čerpanie dotácie rodičovského združenia do Nadácie SPŠE POr.2011. 

 

 

Verifikácia zápisu zo zasadnutia 

 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor R.R. 20.IV.2012  

Overil Ing. Peter Vargovčík predseda R.R. 20.IV.2012  

Schválil Ing. Peter Vargovčík predseda R.R. 20.IV.2012  


