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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rodičovskej rady ZŠ Mlynská v Stropkove 

 

 

Dátum: 28. 09. 2015 

Prítomní: 22 z 27 (81,5 %) triednych dôverníkov (podľa prezenčnej listiny) a prizvaný riaditeľ školy Mgr. P. Gombár 

Program: 

1. Úvod, návrh programu. 

2. Kontrola uznesenia z posledného zasadnutia RR. 

3. Informácie riaditeľa školy. 

4. Informácia o čerpaní rodičovského príspevku (RP) za šk. rok 2014/2015. 

5. Návrh výšky RP a rozpočtu na šk. rok 2015/2016. 

6. Voľba členov výboru a  predsedu Rodičovskej rady (RR). 

7. Podnety z triednych rodičovských združení. 

8. Rôzne, diskusia. 

9. Návrh a schválenie uznesenia. 

10. Záver. 

 

ad 1) Predseda RR privítal prítomných triednych dôverníkov, riaditeľa školy a predniesol návrh programu, ktorý 

prítomní schválili. 

ad 2) Predseda RR prečítal uznesenie z minulého zasadnutia – výber RP sa zlepšil na 91,5%. 

ad 3)  Riaditeľ školy Mgr. P. Gombár informoval prítomných o programe 50. výročia školy a odpovedal na otázky 

týkajúce sa poistenia žiakov a diétnej stravy pre žiakov. Vysvetlil, že poistenie žiakov zaplatí škola a taktiež, že na 

lyžiarsky kurz a školu v prírode nie je potrebná z rodičovského fondu taká suma ako tomu bolo v minulosti, 

nakoľko škola dostane príspevok od štátu. Prítomným bola predložená Hodnotiaca správa za šk. rok 2014/2015 a 

Plán práce školy na nový šk. rok. 

ad 4) Prítomní rodičia dostali v papierovej forme informáciu o čerpaní RP za šk. rok 2014/2015. Predseda RR vysvetlil 

niektoré položky, pri ktorých bola navýšená suma (záverečná akadémia, Mikuláš, MDD), pričom podotkol, že 

sme neprekročili schválený rozpočet. 

 

ad 5) Prítomní schválili RP v navrhovanej výške 13,- € (za bolo 22, proti 0, zdržalo sa 0), s tým, že rodičia ho môžu 

zaplatiť v dvoch splátkach – prvú splátku do 31. 10. 2015, druhú do 31. 01. 2016. Taktiež bol schválený rozpočet 

- za bolo 22 prítomných, proti 0 a zdržalo sa 0. V prípade, že bude príjem z RP vyšší ako 90%, je možné navýšiť 

aj jednotlivé položky v rozpočte. Taktiež bol v rozpočte schválený príspevok na publikáciu ku 50. výročiu školy. 

ad 6) Prítomní navrhli a odsúhlasili, aby ostal pôvodný výbor z minulého šk. roku - za 1. stupeň schválili Katarínu 

Jevočinovú (II. B), za 2. stupeň Janu Luberdovú (VII. C) – za bolo 22, proti 0 a zdržalo sa 0. Nasledovala voľba 

predsedu RR, kde bol potvrdený Ing. Vladimír Čintala - za bolo 22, proti 0 a zdržalo sa 0. 

ad 7)  Na základe podnetov z triednych zasadnutí bol prednesený návrh, či by nebolo možné urobiť triedne ZRPŠ pre 1. 

stupeň v inom termíne (iný čas, alebo deň) , ako na 2. stupni, nakoľko viacerí rodičia potom nestíhajú byť na 

oboch stupňoch súčasne. Taktiež bola nastolená požiadavka na to, aby sa informácie z jednania RR umiestňovali 

na webovú stránku školy. 

ad 8) Predseda RR poďakoval za pomoc pri balení Mikulášskych balíčkov v roku 2014 (Ing. E.Gornaľová, 

J.Luberdová, T.Cichá, L Barnášová) a poprosil o podobnú pomoc pri balení Mikulášskych balíčkov v tomto roku 

– pomoc prisľúbili J.Luberdová, T.Cichá, L.Barnášová a K.Jevočinová. 

 MDD – poďakoval za pomoc L.Barnášovej. Prítomní súhlasili, aby forma ostala ako v roku 2015 - čokoládky ku 

vysvedčeniu a 0,60€/žiaka na triedne akcie v mesiaci jún 2016. 

 Predseda RR informoval rodičov, že v roku 2016 bude riaditeľom školy organizovaná voľba do Rady školy, kde 

majú svoje zastúpenie aj rodičia. 



2 

 

ad 9) Uznesenie: 

 RR na svojom zasadnutí dňa 28. 09. 2015: 

a) Berie na vedomie: 

 informácie od riaditeľa školy Mgr. Petra Gombára, 

 informáciu o čerpaní rodičovského príspevku v šk. roku 2014/2015. 

b) Schvaľuje: 

 návrh výšky príspevku rodičovského príspevku (13,- €) a rozpočtu RP na šk. rok 2015/2016, 

 do výboru RR K.Jevočinovú a J.Luberdovú, 

 do funkcie predsedu RR Ing. V.Čintalu, 

c) Odporúča: 

 navrhnúť posunutie termínov ZRPŠ pre 1. a 2. stupeň tak, aby sa neprekrývali, 

 požiadať o možnosť umiestnenia informácií z rokovania RR na webovú stránku školy, 

 informovať rodičov prostredníctvom žiackej knižky o možnosti poskytnutia 2% zaplatenej dane. 

 

Uznesenie prítomní triedni dôverníci schválili - za bolo 19, proti bolo 0 a zdržali sa 3.  

 

ad 10) Na záver predseda RR poďakoval všetkým prítomným triednym dôverníkom za vysokú účasť a výbornú 

spoluprácu. 

 

 

V Stropkove dňa  29. 09. 2015. 

  


