
Zápisnica z plenárnej schôdze Rodičovského združenia 

dňa 27.9.2016 
 

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

 

Program schôdze: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na navýšenie finančného príspevku rodičov do RZ na školský rok 2016/2017 

3. Ples 

4. Správa o činnosti a hospodárení Rodičovského združenia - školský rok 2015/2016 

5. Správa o činnosti a hospodárení RZ Bosoráčik - školský rok 2015/2016 

6. Prezentácia tanečného 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. Návrh na navýšenie  finančného príspevku rodičov do RZ  na školský rok 2016/2017 

Hlasovalo sa o navýšenie  finančného príspevku rodičov do RZ z 12 € na 15€. 
 
Hlasovanie:  hlasovalo 39 

Za:   39 

Proti:   0 

Zdržal sa :  0 
 

Hlasovalo sa aj za odstupňovanie  finančného príspevku rodičov do RZ  podľa počtu detí 

za rodinu: 

15 €  za prvé dieťa 

10 € za druhé dieťa 

5 € za tretie dieťa 

0 € za 4 a viac detí 
 

Hlasovanie:  hlasovalo 39 
 

Za:   38 

Proti:   1 

Zdržal sa :  0 
 

Školné sa bude vyberať do konca mesiaca november v spolupráci s triednymi učiteľmi.  



3. Ples 

Výbor Rodičovského združenia predostrel otázku ohľadom konania plesu. Rodičia sa 

zhodli, že dostanú dotazníky na ktorých bude otázka, či je záujem zo strany rodičov, aby 

sa ples konal alebo nie. V prípade, že záujem rodičov o ples nie je napíšu /navrhnú/ 

náhradnú akciu.  Tieto dotazníky sa na záver vyhodnotia. 

 

4. Správa o činnosti a hospodárení Rodičovského združenia - školský rok 2015/2016 

Informáciu o hospodárení Rodičovského združenie podala Ing. Denisa Moncmanová. 

Správa je súčasťou tejto zápisnice. /príloha č. 2/ 

 

5. Správa o činnosti a hospodárení RZ Bosoráčik - školský rok 2015/2016 

Informáciu o hospodárení RZ Bosoráčik podala Ing. Denisa Moncmanová. Správa je 

súčasťou tejto zápisnice. /príloha č. 3/ 

 

6. Prezentácia tanečného krúžku 

Na plenárnu schôdzu prišiel odprezentovať tanečný krúžok Mário Novák z tanečného 

štúdia STEP UP. 

 

7. Prezentácia krúžku anglického jazyka 

Na plenárnu schôdzu prišla odprezentovať krúžok anglického jazyka pani Silvia 

Holéczyová z jazykovej školy Yourchoice. 

 

8. Diskusia 

o Rodičia dali požiadavku, aby sa tlačivo na 2% dávalo skôr ako v marci, pretože pre 

niektorých je to neskoro.  Rodičia sa s vedením školy dohodli, že tlačivo na 2% dajú na 

webovú stránku ZŠ Ružindol do priečinku Združenie rodičov. 

o Rodičia boli nespokojní s výsluchom a riešením prípadu v 3.A triede, ktorý vykonávala   

Školská inšpekcia. Preto navrhli podať podnet na prešetrenie konania Školskej inšpekcie v 

danej triede. 

 

9.  Záver 

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

 

Zapísala: Ing. Rožníková Miroslava 


