
Zápisnica 

z plenárneho zasadnutia Rodičovského združenia 

pri ZŠ Gbelce dňa 27. 9. 2016 

 

 
Miesto konania: ZŠ Gbelce 

Čas konania: 15.00 

Prezenčná listina: uložená na RŠ ZŠ Gbelce 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Voľba členov Rady rodičov 

3. Voľba predsedu RR na školský rok 2016/2017 

4. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2015/2016 

5. Schválenie príspevku do pokladne RZ 

6. Uznesenie na školský rok 2016/2017 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodom č. 1 a č.2: 

Plenárne zasadnutie otvorila a všetkých prítomných rodičov privítala riaditeľka školy, keďže 

pani predsedníčka RR Ing. Andrea Szűcs odstúpila k 1. 9. 2016 z tejto funkcie. Oboznámila 

rodičov s priebehom plenárneho zasadnutia, ktoré malo byť prerušené rodičovským 

združením. Na tomto rodičovskom združení si rodičia zvolili za každú triedu svojho triedneho 

dôverníka.  

 

K bodu č. 3: 

Po úspešnej voľbe triednych dôverníkov sa konala voľba nového predsedu RR na školský rok 

2016/2017.  

Členovia RR: 

za 1. ročník:  pani Alexandra Pajtinková 

za 2.ročník:                  pani Dajana Čermáková 

za 3. ročník:  pán Zoltán Hájas 

za 4.ročník:  pani Lucia Balázsová 

za 5. ročník:  pani Zuzana Zahradníčeková 

za 6. ročník:  pani Katarína Brecsková 

za 7. ročník:  nedostatočný počet rodičov (2 z 15) 

za 8.ročník:  pani Denisa Ciganyeczová 

za 9. ročník:  pani  Anita  Stankóová 

 

Triedni dôverníci si medzi sebou zvolili novú predsedníčku RR – pani Zuzanu 

Zahradníčekovú. 

 

K bodu č. 4: 

Po voľbe nového predsedu zvolala riaditeľka školy všetkých rodičov na pokračovanie 

plenárneho zasadnutia. Pani Bíziková sa ujala slova a predložila správu o hospodárení 

s finančnými prostriedkami za školský rok 2015/2016. Tak ako po minulé roky, aj v tomto 

školskom roku spolupracovalo Združenie rodičov s vedením školy a ich  snahou bolo, aby 

finančné prostriedky, ktorými disponuje Združenie rodičov boli využité v rámci rozpočtu a 

plnili účel. Všetky doklady týkajúce sa príjmov a výdavkov pokladne a bankového účtu sú 

účtovne podložené a odkontrolované revíznou komisiou. Položky v peňažnom denníku sú 



zaúčtované v časovom slede podľa jednotlivých položiek. K 28. 9. 2016 je zostatok 

v pokladni 700,-EUR a na bankovom účte sú prostriedky vo výške 1106,11,- EUR. 

Ďalej sa pani Bíziková poďakovala pani Szűcs za dlhoročnú spoluprácu. 

 

K bodu č. 5: 

Novovzniknutý výkonný výbor RR sa musí dôkladne oboznámiť so svojimi povinnosťami 

a úlohami, ktoré si nasledovne rozdelili: 

Predseda: p. Z. Zahradníčeková 

Tajomník: p. A. Pajtinková 

Hospodár: p. K. Brecsková 

Predseda revíznej komisie: p. Z. Hájas 

A preto v ich mene si dovolila riaditeľka školy navrhnúť prítomným výšku príspevku do 

pokladne RZ na školský rok 2016/2017 vo výške 10,- eur na rodinu, teda tak ako aj po iné 

roky, platí vždy najstarší súrodenec.  Rodičia jednohlasne schválili tento príspevok. 

 

K bodu č.6: 

Uznesenie na školský rok 2016/2017 

 

 

1. Rodičovské združenie    b e r i e   n a     v e d o m i e: 

 správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za šk. rok 2015/2016 

 

 

 

2. Rodičovské združene   p r i j í m a    u z n e s e n i e: 

 schvaľuje rodičovský príspevok do pokladne vo výške 10,-eur na rodinu na školský 

rok 2016/2017 

 schvaľuje rozpočet RZ pri ZŠ Gbelce 

 

 

3. Rodičovské združenie   u k l a d á: 

 triednym učiteľom vybrať rodičovský príspevok do 30. 11. 2017 

 výkonnému výboru RR vypracovať Plán práce RZ na školský rok 2016/2017 

 

 

K bodom č. 7 a 8: 

Plenárne zasadnutie ukončila riaditeľka školy, poďakovala sa za účasť všetkým prítomným 

a zároveň sa ospravedlnila za netradičný priebeh plenárneho zasadnutia. 

Po ukončení plenárneho zasadnutia sa pokračovalo ďalej v rodičovských združeniach 

v triedach, kde sa diskutovalo o záležitostiach týkajúcich sa tried a o problémoch , ktoré sa 

vyskytli od začiatku školského roku. Každý triedny učiteľ vyhotoví zápisnicu a odovzdá na 

riaditeľstve školy. 

 

 

V Gbelciach 30. 9. 2016 

 

Zápisnicu vypracovala Martina Ulahelová 


