
Zápisnica z plenárnej schôdze Rodičovského združenia zo 

dňa 20.9.2017 
  

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny /súčasť zápisnice, Príloha č. 1/  

 

 

 

Program schôdze:  
 

1. Otvorenie 

2. Správa riaditeľa školy   

3. Rokovanie o výške finančného príspevku rodičov do Rodičovského Združenia 

na školský rok   2017/2018  

4. Správa o činnosti a hospodárení Rodičovského združenia - školský rok 

2016/2017  

5. Správa o činnosti a hospodárení Rodičovského združenia Bosoráčik - školský 

rok 2016/2017  

6. Prezentácia tanečného a dramatického krúžku  

7. Prezentácia krúžku anglického jazyka  

8. Diskusia  

9. Záver  

 

 

1. Otvorenie  
 

Na úvod schôdze privítala prítomných rodičov a učiteľov pani Ing. Ingrid 

Vajcziková, PhD – predsedníčka Rodičovského združenia.  

 

 

2. Správa riaditeľa školy 

 

Riaditeľ školy Mgr. Ivan Kovačocy predstavil nových učiteľov v učiteľskom 

zbore.  Následne oboznámil rodičov o nových investíciách, vynaložených na 

rekonštrukciu budovy školy a kanalizačných prípojok, o nákupe digitálnych 

edukačných pomôcok, nábytku do tried a ďalších investíciách, ktoré budú 

uvedené v súhrnnej správe v budúcnosti uverejnenej na web stránke školy. 

K prejavu sa pripojil aj vedúci jedálne p. Zanco, ktorý oboznámil rodičov 

o výške paušálnej platby za stravu a o možnostiach odhlasovať deti z obedov pre 

neprítomnosť. 



3. Rokovanie o výške finančného príspevku rodičov do Rodičovského 

Združenia na školský rok 2017/2018  
 

Vzhľadom na dobré hospodárenie Rodičovského združenia, jeho predsedníčka 

navrhla, aby sa výška vkladu rodičov nemenila a ostala na úrovni minulého 

školského roka. 

Verejným hlasovaním sa jednoznačne dospelo k nasledovnému:  

 

15 € za prvé dieťa 

10 € za druhé dieťa 

5 € za tretie dieťa 

0 € za štvrté a ďalšie dieťa 

 

počet hlasujúcich: 65 

Za: 65  

Proti: 0  

Zdržali sa : 0  

Príspevok sa bude vyberať do konca mesiaca október v spolupráci s triednymi 

učiteľmi.  

 

 

4. Správa o činnosti a hospodárení Rodičovského združenia - školský rok 

2016/2017   
 

Informáciu o hospodárení Rodičovského združenie predniesla Ing. Denisa 

Moncmanová. Správa bude verejne prístupná na web stránke školy. 

 

 

5. Správa o činnosti a hospodárení Rodičovského združenia Bosoráčik - 

školský rok 2016/2017 
 

Informáciu o hospodárení Rodičovského Združenia Bosoráčik predniesla Ing. 

Denisa Moncmanová. Správa bude verejne prístupná na web stránke školy. 

 

 

6. Prezentácia tanečného krúžku  
 

Na plenárnej schôdzi bol prezentovaný tanečný a dramatický krúžok od 

externého vzdelávacieho štúdia STEP UP.  

 

 

 

 



7. Prezentácia krúžku anglického jazyka  

 

Na plenárnej schôdzi prezentovala krúžok anglického jazyka pani Silvia 

Holéczyová z jazykovej školy Yourchoice.  

 

 

8. Diskusia  

Do diskusie prispeli rodičia s otázkou, či je možné odhlasovať dieťa z výdaju 

stravy aj e-mailom, nie len osobne alebo telefonicky. Vedúci jedálne súhlasil 

s touto požiadavkou s tým, že bude zriadená e-mailová adresa priamo do 

kancelárie vedúceho jedálne, na ktorú bude možné posielať e-maily od rodičov. 

 

Ďalšia otázka od rodičov sa týkala výdaju mliečnej desiaty, ktorá momentálne 

nie je dostupná. Riaditeľ školy uviedol skutočnosť, že v kuchyni chýbajú dvaja 

zamestnanci, a preto kapacitne nie je škola schopná desiatu zabezpečiť. Situáciu 

riešia a akonáhle naplnia kapacitný stav v kuchyni, desiata sa bude opäť 

vydávať. 

 

 

9. Záver  
 

Na záver schôdze pani Ing. Vajcziková, PhD poďakovala prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Denisa Moncmanová 


