
Zápisnica zo stretnutia
Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova - triednych dôverníkov

dňa 10.6.2013 od 16:00 hod do 17:00 hod

Prítomní: 

ZŠ Meno MŠ Meno

I.A Petra Mitašíková kačičky Jana Trutzová
I.B Lenka Ďuriančíková včielky Martin Šelestiak
II.A Katarína Križková žabky -
II.B Katarína Zátopková lienky Mária Drábeková
III.A Jozefína Antalová sovičky Ingrid Svobodová
III.B Henrieta Požgay
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

Program:
1. Privítanie
2. Informácie k jazykovému týždňu
3. Informácie o stave finančných prostriedkov RZH
4. Informácie vedenia školy 
5. Predloženie návrhov požiadaviek vedenia školy na podporu financovania
6. Diskusia - rôzne
7. Záver

K bodom programu:
1. Privítanie

P. Okálová  privítala  prítomných  triednych  dôverníkov  p.  riaditeľku  PaedDr.  Zuzanu  Kaliarikovú,  p
zástupkyňu Mgr. Máriu Šebíkovú  a p. zástupkyňu Vieru Mazáčkovú. 

2. Informácie k jazykovému týždňu
P. Okálová sa opätovne poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na vypracovaní projektov. Informovala, že
spoločnosť Volkswagen predĺžila termín čerpania na grant vo výške 1000,- eur do konca roku 2013, preto
bude možné zorganizovať jazykový týždeň v nemeckom jazyku (september, október) – inak bude potrebné
celú sumu vrátiť. Zároveň informovala, že jazykového týždňa sa zúčastnilo 62 žiakov 4 až 9 ročníka našej
školy. Informovala o hodnotení celého týždňa zo strany lektorka.sk, ale aj o ohlasoch a hodnotení žiakov,
ktoré malo pozitívnu odozvu. Rodičia vyjadrili podporu k tomuto projektu a hlavne by uvítali možnosť
zapojenia sa pre všetky ročníky ZŠ v budúcom šk. roku.

Rozpočet: 4.735,- eur

príspevok rodičov 1.890,- eur
príspevok MÚ    800,- eur
Nadácia SLSP 1.000,- eur
príspevok RZH 1. 045,- eur   

3. Informácie o stave finančných prostriedkov RZH
P. Okálová  informovala  o celkovom  stave  finančných  prostriedkov  na  účte  RZH  aj  hotovosti.  Ďalej
informovala, že v týchto dňoch boli pripísané na účet RZH prvé príspevky poukázané z Daňového úradu z
2% daní, toto ešte nie je zahrnuté v tabuľke príjmov a výdavkov k 9.6.2013 viď. nižšie. 

 príjmy výdavky poplatky 1.7.2013 - 7.6.2013 počet  



zostatok z r. 2011/2012 523,90  0,15 231 34,65
ZŠ 4 799,00 2 198,15 1,65 11 18,15
MŠ 3 436,00 2 924,20 0,3 4 1,2
2% 235,99  0,4 4 1,6
SLSP 900,00  3 11 33
VW 700,00  3,5 9 31,5
MÚ 1 500,00  1,2 2 2,4
jazykový kurz 1 860,00 4 735,00 2 2 4
poplatky  128,00 1,5 1 1,5
   spolu  128
   
   

kreditné úroky 0,30  
kreditné úroky 1.7.2013 - 
7.6.2013 počet  

zostatok na účte  1 500,00 0,01 2 0,02
hotovosť  2 405,84 0,02 1 0,02
hotovosť  18,00 0,03 3 0,09
hotovosť  46,00 0,04 3 0,12
   0,05 1 0,05
      
 13 955,19 13 955,19 spolu  0,3

4. Informácie vedenia školy 
P. riaditeľka informovala prítomných o výsledkoch školy v súťažiach:
BIOLÓGIA – olympiáda – krajské kolo 8 a 12 miesto
FLOORBAL – 2 miesto v krajskom kole školskej súťaže
MLADÝ ZDRAVOTNÍK – 6. miesto
PIKO PRETEK – 1 miesto
P. riaditeľka informovala:

• a poďakovala rodičom za zber papiera 
• o účasti rodičov na Dni otvorených dverí, ktorý sa konal 9.5.2013 a zúčastnilo sa ho na 1. stupni

44 rodičov a na 2. stupni 8 rodičov. Triedni dôverníci podotkli,  že v budúcnosti by mohli mať
žiaci deň otvorených dverí od 1 hodiny a možno sa zúčastní viac rodičov

• o účasti 1. stupňa na plaveckom výcviku
• o dopravnom ihrisku – v budúcnosti bude prenosné dopravné ihrisko využívané už iba pre žiakov

1. a 2. ročníka, 3. a 4. ročník pôjde na veľké dopravné ihrisko do Dúbravky
• informovala o súťaži na druhom stupni – História po našom
• a konaní MDD a Dňa rodiny v piatok 14.6.2013
• o stretnutí a odmenení 14 žiakov školy so starostom MČ

P. riaditeľka ďalej informovala o aktivitách, ktoré sa budú konať do konca školského roku:
• 14.6. od 15.00 do 21.00 Oslava Dňa detí a Dňa rodiny 
• 17.6. - 21.6. Škola v prírode (2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A)
• od 21.6. do 28.6. – 1. stupeň 4 vyučovacie hodiny a 2. stupeň 5 vyučovacích hodín podľa pokynov

učiteľov 
• 21.6. 1.stupeň - Didaktické hry, 2.stupeň - Účelové cvičenie 
• 23.6. o 10.00 svätá omša v kostole v Záhorskej Bystrici venovaná aj ukončeniu školského roku 
• 24.6. pedagogická porada
• 25.6. 5.A trieda návšteva Vodohospodárskeho múzea 
• 26.6. 2.stupeň - Školská olympiáda (športový deň) 
• 28.6. Slávnostné ukončenie šk.r. (informácie aj na webe školy) 
• 28.6. od 18.00 do 21.00 Rozprávkový večer v Miestnej knižnici pre žiakov 1. a 2. ročníka a pre

predškolákov 

5. Predloženie návrhov požiadaviek vedenia školy na podporu a informácie o aktivitách školy



P. riaditeľka informovala združenie o nutnosti otvoriť v nasledujúcom školskom roku 3 prvé triedy – 51
zapísaných prvákov a z tohto dôvodu je potrebné prerobiť knižnicu a učebňu výtvarnej výchovy na triedy.
Knižnica sa presťahuje do pavilónu druhého stupňa do skladu učebníc. P. riaditeľka preto požiadala RZH
o príspevok na zariadenie týchto tried – nákup 22 stoličiek a 15 lavíc pre prvákov vo výške 1.340,- eur, na
nábytok do dvoch tried cca 1.500,- eur, školské pomôcky pre prvákov 51 x 5,- eur = 255,- eur, ŠO 100,-
eur, knižné odmeny žiakom ku koncu školského roku 200,- až 300,- eur, nákup kosačky cca 600,- eur,
vybavenie knižnice – police, stoličky – cca 1.500,- eur, detské ihrisko cca 5.000,- eur. Za škôlku mala
návrh predložiť p. zástupkyňa Mazáčková, ale po jej vyjadrení, že to bol návrh školy a škôlka má svoje
požiadavky ako je  germicídny  žiarič  -  lampa sa k návrhu rozprúdila  diskusia  o spôsobe financovania
požiadaviek školy a hlasovanie neprebehlo. Preto p. Okálová požiadala vedenie školy, aby požiadavky
spísali a poslali ich mailom v tabuľke podľa dôležitosti a triedni dôverníci sa vyjadria mailom.

6. Diskusia
P. Mikletičová  podotkla,  že  na  financovanie  zariadenia  prvých  tried  školy  by  sa  nemali  použiť  iba
prostriedky  z príspevkov  ZŠ,  ale  mali  by  sa  použiť  aj  prostriedky  z príspevkov  MŠ   nakoľko  sa
financovanie týka aj detí MŠ – predškolákov. P. Drábeková požadovala, aby sa prostriedky z 2% daní
využili účelovo pre MŠ na základe potvrdení. P. Šelestiak žiadal, aby sa dodržalo dohodnuté financovanie.
P. Mikletičová podotkla, že pokiaľ budú predložené všetky doklady k adresnému darovaniu 2%, tak ako
bolo dohodnuté v zápisnici z predchádzajúceho stretnutia RZH (bod 4 zápisnice), bude zakúpené to, čo
navrhli rodičia MŠ. Viacerí triedni dôverníci podotkli, že sme jeden subjekt a financovanie aspoň z 2% by
malo byť spoločné. 

Opakovane  bolo  oznámené,  že  v prípade,  ak  sa  triedny  dôverník  nemôže  zúčastniť,  má  sa  zúčastniť
náhradník.  Dodatočne  bolo  oznámené,  že  náhradníci  v triedach  MŠ neboli  zvolení  v zmysle  platných
stanov.

P. Drábeková požiadala o zrušenie jej dispozičného práva k účtu RZH.

P.  Drábeková  požiadala  o predloženie  vyúčtovania  použitia  finančných  prostriedkov  použitých  na
zabezpečenie brigády konanej dňa  20.4.2013 v areáli ZŠ s MŠ: 
Guláš 224,00 eur
Poháre, taniere   22,69 eur
Dosky   86,10 eur
Zemina, kvety   51,70 eur
Koláče p. Kubaský   16,68 eur
Benzín   37,75 eur
Betón   16,60 eur
Skrutky, hmoždinky    10,96 eur
Zemina, hnojivo   40,88 eur
Dodatočne MŠ kvety     11,57 eur
CELKOVÁ SUMA 518,93 eur

7. Záver
Stretnutie bolo ukončené o 17,10 hod.

Zapísala:
Denisa Mikletičová


