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

dňa 16.9.2013

Prítomní: 

ZŠ Meno MŠ Meno

I.A Iveta Prokopová kačičky Miriam Kúdolová
I.B včielky Jana Trutzová
I.C Mariana Lauková lastovičky Petra Baslíková
II.A Petra Mitašíková lienky Vera Mezírková
II.B Blanka Hofbauerová sovičky Lucia Richterová
III.A Katarína Križková
III.B Lívia Pavlikovská
IV.A Zuzana Vaculíková
IV.B
V.A Mária Okálová
V.B Daniela Kopčáková
VI.A Denisa Mikletičová
VII.A Martina Hujová
VIII.A Miriam Holá
IX.A Daniela Martinčičová

Program:
1. privítanie nových členov – triednych dôverníkov zo ZŠ a z MŠ
2. informácia o aktivitách a o finančných prostriedkoch v šk. roku 2012/2013
3. zostatok financií a 2% z daní (ihrisko, jazykový týždeň)
4. návrh príspevku na žiaka 30€ 
5. informácie p. riaditeľky (predloženie návrhov požiadaviek vedenia na podporu financovania)
6. voľba Výkonného výboru

• predsedu RZH
• podpredsedu RZH pre ZŠ + zapisovateľ
• podpredsedu RZH pre MŠ
• tajomník RZH (hospodár)
• predseda Revíznej komisie

7. Diskusia
8. Záver

K bodom programu:
1. privítanie nových členov – triednych dôverníkov zo ZŠ a z MŠ

P.  Okálová  privítala  prítomných  triednych  dôverníkov,  p.  riaditeľku  PaedDr.  Kaliarikovú, zástupkyňu
Mgr. Máriu Šebíkovú  a p. zástupkyňu Vieru Mazáčkovú. Základná škola s materskou školou má spolu 20
tried,  z  ktorých  si  v  19  triedach  rodičia  zvolili  svojho  zástupcu  -  triedneho  dôverníka,  ktorý  bude
zastupovať rodičov v Rodičovskom združení pri ZŠ s MŠ Hargašova (RZH), triedni dôverníci z dvoch
tried  ZŠ sa nezúčastnili.

2. informácia o aktivitách a o finančných prostriedkoch v šk. roku 2012/2013
V minulom šk. roku sme získali celkovo 32 277,84 eur z čoho sme vyzbierali 3.511,- € od rodičov MŠ,
4.839,- € od rodičov ZŠ, 1860 eu od rodičov ZŠ na jazykový kurz, 1.500,-€ od MÚ Záhorská Bystrica,
1000,- € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, 1 000,- € od Nadácie Vokswagen (300 eur bude zaplatených
po ukončení jazykového kurzu), 250,- € od Nadácie Tatra banky a 18.093,28 € z 2% daní z príjmu a spolu
so zostatkom predchádzjúceho šk. roku sme prerozdelili sumu 13 544,89 € pre potreby žiakov, učiteľov
ZŠ, odmeny žiakom, jazykový kurz. Podrobný rozpis sa nachádza na nástenkách ZŠ a na web stránke
školy v časti Partneri školy – RZH. Ostatné finančné prostriedky budú použité na vybudovanie detského
ihriska a jazykový kurz pre I.stupeň, ktorý sa uskutoční v novembri 2013.



3. zostatok financií a 2% z daní (ihrisko, jazykový týždeň)
Rodičovské  združenie  pri  ZŠ  Hargašova  v minulom  šk.  roku  získalo  významnú  časť  finančných
prostriedkov z 2% daní z príjmu, ktoré boli na konci školského roku predbežne prerozdelené na výstavbu
detského ihriska, jazykový týždeň, zariadenie knižnice, zariadenie dvoch tried ZŠ a zariadenia pre MŠ.
Pani zástupkyňa pre MŠ p. Viera Mazáčková predložila doklady – kópie daňových priznaní, na základe
ktorých rodič MŠ žiada, aby bol zakúpený germicídny žiarič pre potreby MŠ.

4. návrh príspevku na žiaka 30€ 
Pre šk. rok 2013/2014 bola výška príspevku do RZH odsúhlasená (14 tr. dôverníkov za, 1 tr. dôverník sa 
zdržal hlasovania a 1 tr. dôverník bol proti návrhu) takto:
    30,- € na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ.
Príspevok je možné 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.

5. informácie  p.  riaditeľky  (predloženie  návrhov  požiadaviek  vedenia  školy  na  podporu
financovania)

Pani riaditeľka, prostredníctvom internetovej žiackej knižky, poslala žiadosť o vyjadrenie sa celému RZH
k nákupu učebníc  na vyučovanie  cudzích  jazykov.  Keďže sa vyjadrilo  iba 20 rodičov pani  riaditeľka
požiadala  prítomných  rodičov  o schválenie  príspevku  vo  výške  cca  728,05  eur.  Triedni  dôverníci
príspevok  schválili.  Ostatné  návrhy  budú  zo  strany  vedenia  školy  predložené  v najbližšom  období
predsedovi RZH.

6. voľba Výkonného výboru – počet prítomných 18:
• predseda RZH, bola zvolená p. Mária Okálová (zvolená jednohlasne)
• podpredseda RZH pre ZŠ, bola zvolená p. Denisa Mikletičová (zvolená jednohlasne)
• podpredseda RZH pre MŠ, bola zvolená p. Petra Basliková (zvolená jednohlasne)
• tajomník RZH (hospodár), bola zvolená p. Jana Trutzová (zvolená jednohlasne)
• predseda Revíznej komisie bola zvolená p. Miriam Holá (zvolená jednohlasne)

Všetci členovia rodičovskej rady vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu. 

Predseda OZ RZH zabezpečí zmenu – možnosť  disponovať s účtom a to pre:
Mária Okálová – samostatne
Denisa Mikletičová – samostatne
Jana Trutzová– samostatne

7. Diskusia
• triedny  dôverník  môže  predkladať  návrhy  na  financovanie  potrieb  pre  triedu  a  školu,

spolurozhoduje  o  využití  finančných  prostriedkov  z  rodičovských  príspevkov  ako  aj  z
poskytnutých finančných darov a prijatých financií z 2% daní z príjmov,

• zástupcovia MŠ požiadali Výkonný výbor, aby vedenie príspevkov bolo opätovne vedené oddelene
pre MŠ aj  ZŠ, predseda RZH p. Okálová ubezpečila  rodičov MŠ, že tak ako v minulom roku
všetky príspevky budú vedené podľa jednotlivých tried či už v MŠ alebo ZŠ

8. Záver
Stretnutie bolo ukončené o 19,20 hod.

Zapísala:
Denisa Mikletičová


