
Milí rodičia, 
 
dovoľte mi informovať vás, o prvom stretnutí Rodičovskej rady, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.9.2012. 
Základná škola s materskou školou má spolu 18  tried, z ktorých si v 16 triedach rodičia zvolili svojho 
zástupcu - triedneho dôverníka, ktorý bude zastupovať rodičov v Rodičovskom združení pri ZŠ s MŠ 
Hargašova (RZH), bude úzko spolupracovať s triednym učiteľom/učiteľkami, spolupracovať s rodičmi 
danej triedy ZŠ alebo MŠ. Zvolený triedny dôverník môže predkladať návrhy na financovanie potrieb 
pre triedu a školu, spolurozhoduje o využití finančných prostriedkov z Vašich rodičovských príspevkov 
ako aj z poskytnutých finančných darov a prijatých financií z 2% daní z príjmov.  
    V minulom šk. roku sme spolu prerozdelili podstatnú sumu 9 100 €, ktorá je dôležitým prostriedkom 
na podporu dobrého fungovania ZŠ s MŠ. Rovnako ako v minulom šk. roku, všetky vyzbierané 
finančné prostriedky budú použité výlučne pre potreby žiakov a detí, učiteľov ZŠ a MŠ, na vybavenie 
všeobecných a odborných učební, areálu školy, a to na základe požiadaviek/návrhov vedenia školy a 
následného odsúhlasenia rodičmi - triednymi dôverníkmi. V úsilí o zlepšovanie vzdelávania a 
starostlivosti o naše deti v ZŠ s MŠ je dôležité, aby mala každá trieda svojho zástupcu - dôverníka, 
ako na ZŠ tak v MŠ. Privítame, ak sa aj zostávajúce triedy pridajú k tejto iniciatíve, ktorej cieľom je 
podporiť efektívne fungovanie našej školy. 
 
Pre šk. rok 2012/2013 bola výška príspevku do RZH odsúhlasená (14 tr. dôverníkov za, 2 tr. dôverníci 
sa zdržali hlasovania) takto: 
    30,- € na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ, a  
    50,- € v prípade viac detí v rodine, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ (ak má rodina 1 dieťa v MŠ a 1 
dieťa v ZŠ poplatok bude presne rozdelený) 
Príspevok môžete poukázať na účet vedený v Slovenskej sporiteľni číslo:  

                                                                177219972/0900 

Pozn.: Pri úhrade bankovým prevodom v oznámení pre príjemcu uveďte meno žiaka a jeho 
triedu. 

Horná hranica príspevku nie je stanovená, preto môžete prispieť aj vyššou sumou alebo sponzorským 
darom. 
Podrobná evidencia všetkých príspevkov je vedená menovite a podľa jednotlivých tried, o čom bude 
informovaný triedny dôverník. Financie vyzbierané v MŠ budú použité pre potreby MŠ a financie 
vyzbierané v ZŠ budú použité pre potreby ZŠ, pričom sa časť prostriedkov môže použiť úmerne na 
spoločné projekty v prospech celej školy, napr. skvalitnenie areálu školy. 
 
Triedni dôverníci: 
 
MŠ:          
kačičky   Jana Trutzová 
včielky    neobsadené 
žabky      neobsadené 
lienky      Mária Drábeková 
sovičky   Ingrid Svobodová 
 
ZŠ: 
I.A          Petra Mitašíková 
I.B          Lenka Ďuriančíková 
II.A         Katarína Križková 
II.B         Silvia Morávková 
III.A        Jozefína Antalová 
III.B        Rastislav Mitašík 
IV.A        Mária Okálová 
IV.B        Daniela Kopčáková 
V.A         Dáša Hronská 
VI.A        Martina Hujová 
VII.A       Miriam Holá 
VIII.A      Daniela Martinčičová 
IX.A        Denisa Mikletičová 
  

 


