
Zápisnica 

z plenárneho zasadnutia Rodičovského združenia 

pri ZŠ Gbelce dňa 26. 9. 2017 

 
Miesto konania: ZŠ Gbelce 

Čas konania: 15.00 

Prezenčná listina: uložená na RŠ ZŠ Gbelce 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2016/2017 

3. Schválenie príspevku do pokladne RZ 

4. Diskusia 

5. Záver 

6. Voľba členov-triednych dôverníkov  Rady rodičov 

7.  Uznesenie na školský rok 2017/2018 

 

 

K bodom č. 1: 

Plenárne zasadnutie otvorila a všetkých prítomných rodičov privítala riaditeľka školy. 

Oboznámila rodičov s priebehom plenárneho zasadnutia.  

Privítala nových rodičov, rodičov malých prvákov a popriala im ešte raz veľa trpezlivosti pri 

plnení si školských povinností. Zdôraznila potrebu vzájomnej dôvery medzi školou a rodičmi. 

Pri zdolávaní problémov je dôležitá komunikácia, netreba riešenie odkladať, treba hneď 

konať, vždy si všetko overiť, čo sa nám nezdá, prijať i kritiku a vedieť si priznať chybu, 

nesnažiť sa za každú cenu zakrývať problém, klamať. Nie vždy žiak povie celú pravdu, 

veľakrát je pravda niekde inde, treba si vypočuť i učiteľa. Otvorené hodiny sú naďalej 

k dispozícii rodičom, treba sa deň dopredu ohlásiť, prípadne ráno pred vyučovaním 

informovať RŠ a vyučujúceho.  

Pani riaditeľka sa poďakovala rodičom za spoluprácu v školskom roku 2016/2017, za kladnú 

i negatívnu kritiku, obe nás posúvajú vpred a nútia nás zlepšovať sa. 

 

K bodu č. 2: 

Pani riaditeľka predložila správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 

2016/2017. 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. K 26. 9. 207 je zostatok v pokladni 580,51,-EUR a na bankovom účte sú 

prostriedky vo výške 2019,89- EUR k 31. 08. 2017. Táto suma je vďaka všetkým rodičom 

a priateľom školy, ktorí venovali RZT 2% zo svojich daní. Ďakujeme. A ďakujem patrí aj 

všetkým tým, ktorí sponzorovali školu finančnými a vecnými darmi nezištne, len tak. 

Vyúčtovanie je k nahliadnutiu na riaditeľstve školy kedykoľvek.  

Pani riaditeľka informovala rodičov, že škola má v pláne vybudovať ihrisko a zmodernizovať 

školskú knižnicu. Na ihrisko je treba značný obnos peňazí, vedenie školy hľadá sponzorov, 

a preto bude rodičom vďačné za každú cennú radu, pomoc či za správne nasmerovanie. 

  

K bodu č. 3: 

Riaditeľka školy navrhla prítomným výšku príspevku do pokladne RZ na školský rok 

2017/2018 vo výške 10,- eur na rodinu, teda tak ako aj po iné roky, platí vždy najstarší 

súrodenec.  Rodičia jednohlasne schválili tento príspevok. Z tejto sumy sa hradili cestovné 



žiakov na rôzne súťaže, mimoškolské akcie( Halloween, týždeň s angl. lektorom...), knižné 

odmeny na konci školského roku za výborný prospech.  

 

K bodom č. 4 a 5: 

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

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.      

 

K bodu č. 6: 

Po úspešnej voľbe triednych dôverníkov sa konalo krátke stretnutie členov RR, na ktorom 

boli noví členovia oboznámení s priebehom a termínmi stretnutí. V rámci diskusie sa 

diskutovalo o potrebe ihriska pre deti i o možnostiach získať finančné prostriedky na jeho 

vybudovanie. 

Členovia RR: 

za 1. ročník:  pani Királyová 

za 2.ročník:                  pani Vavrová 

za 3. ročník:  pani Gáboríková 

za 4.ročník:  pán Hájas 

za 5. ročník:             pani Pajtinková 

za 6. ročník:  pani Raczková 

za 7. ročník:  pani Brecsková 

za 8.ročník:  nebol zvolený 

za 9. ročník:  pani Ciganyeczová 

 

 

Novovzniknutý výkonný výbor RR  si nasledovne rozdelil svoje úlohy: 

Predseda: p. Z. Raczková 

Tajomník: p. A. Pajtinková 

Hospodár: p. K. Brecsková 

Predseda revíznej komisie: p. Z. Hájas 

 

K bodu č.7: 

Uznesenie na školský rok 2017/2018 

 

 

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 2016/2017 

 

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 2017/2018 

 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 2017/2018 

 

 

 

V Gbelciach 30. 9. 2016                                       Zápisnicu vypracovala Martina Ulahelová 



 

 

Prezenčná listina z plenárneho zasadnutia rodičovského združenia 

 

26.9. 2017 

 

 

 

 

 

 




