
Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne 

Zápisnica 

zo stretnutia triednych dôverníkov RZ pri ZŠ O. Štefku vo Varíne 

 

Dátum: 12. september 2016 

Miesto konania: priestory ŠJ vo Varíne o 16:00 h 

Prítomní: 17/19, E. Beniačová, M. Kapasná, Z. Kucková, Mária Hliníková, M. Bohačiaková,     

Z. Michaľaková J. Mravcová, D. Vojteková, J. Mestický, A. Prekopová, M. Halúsková, D. Ťažká, 

M. Willigerová, Miroslava Hliníková, J.Chebeňová, M.Mikulová, J.Mihová, 

Monika Filová –riaditeľka školy 

 

Program stretnutia:  

1. Voľba predsedu, podpredsedu a pokladníka RZ 

2. Výška členského príspevku na školský rok 2016/17 

3. Rozdelenie finančných príspevkov rodičov na nový školský rok  

4. Hospodárenie v minulom roku – vyhodnotenie hospodárenia 

5. Použitie vyzbieraných 2% z daní  

6. Diskusia, poistenie žiakov, tlačivo, akcie 

 

K bodu 1 

Vedenie RZ zostáva nezmenené, za predsedu bola zvolená A. Prekopová, za podpredsedu  

Z. Kucková a za pokladníka M. Bohačiaková. Predseda zaregistruje združenie do registra 

poberateľov 2% z daní. V čase neprítomnosti bude predsedu zastupovať pokladník, zvolávať 

stretnutia a spravovať účet v OTP Banke. 

 

K bodu 2 

Návrhy na zmenu neboli. Výška členského príspevku na školský rok 2016/17 zostáva 

nezmenená, a to: 12 eur 1.dieťa, 8 eur 2.dieťa, 3 eurá 3. a ďalšie dieťa.  Tieto sumy boli 

schválené celým vedením RZ. Triedny dôverník odsúhlasí tieto príspevky aj s ostatnými 

rodičmi na triednom rodičovskom združení 13.9.2016 a bude to spísané v zápisnici. 

 

K bodu 3 

Boli odsúhlasené a schválené výdavky v celkovej výške 5 400 Eur v nasledujúcom zložení: 

Knihy a učebnice do knižnice 700 Eur (odhad podľa predchádzajúceho roka) 

Exkurzie 1 100 Eur (odhad podľa predchádzajúceho roka, príspevky zostávajú nezmenené) 

Prispieva sa nasledovne: 

Do 100 km – 1 autobus –  33€, 2 autobusy –  66€ 

Do 200 km - 1 autobus –  66€, 2 autobusy – 132€ 

Do 300 km - 1 autobus –  99€, 2 autobusy –  198€ 

Do 400 km - 1 autobus – 132€, 2 autobusy – 264€ 

Do 500 km - 1 autobus – 165€, 2 autobusy – 330€ 



Vedúci exkurzie pripraví vyúčtovanie, kde zúčtuje finančný príspevok rodičov zúčastnených 

žiakov a finančný príspevok rodičovského združenia. 

Výlet za odmenu 1.-4.roč. a 5.-9.roč. 1000 Eur (riaditeľka školy pripraví návrh na dva výlety 

pre I. a II. stupeň, vyberie miesto výletu a spíše podmienky kto sa môže tohto výletu 

zúčastniť, cez triednych učiteľov oznámi túto správu všetkým žiakom ešte na začiatku 

školského roka, tak aby mohli celý rok súťažiť o tento výlet. 

 

Odmeny pre žiakov na súťažiach a knižné odmeny na konci roku 1 100 Eur (odhad podľa 

predchádzajúceho roka, knihy na konci roku 20,- na triedu) 

Cestovné náklady na súťaže 200 Eur (odhad podľa predchádzajúceho roka) 

Plavecký výcvik 3. aj 5. ročník 700 Eur (cestovné pri obidvoch výcvikoch) 

Réžia, bankové poplatky 100 Eur (odhad podľa predchádzajúceho roka) 

Príspevok na poistenie 400 eur ( 0,91 eura na žiaka) 

Príspevok na uvítanie prvákov 100 eur (1. deň v škole darčeky, výzdoba) 

 

Pani M. Rafajdusová bude naďalej disponovať s hotovosťou RZ a vyplácať peniaze za prijaté 

vyúčtovania od učiteľov. V prípade potreby bude výdaj konzultovať s pokladníkom. 

 

K bodu 4 
Kompletné vyúčtovanie príjmov aj výdavkov školského roka 2015/16 je k dispozícii na 
stránke školy v záložke Rodičovské združenie k nahliadnutiu tomu, kto má záujem si pozrieť 
podrobný rozpis výdavkov aj príjmov. 

K bodu 5 

Riaditeľka školy dala návrh na použitie 2% z daní ( v celej výške 1 650 Eur) na vybudovanie 

altánku v areály školy a opätovné zavedenie pestovateľských prác. Tento návrh bol 

jednohlasne schválený celým vedením RZ. 

 

K bodu 6 
Pani riaditeľka podala správu o poistení žiakov počas vyučovania a školských akciách. Takéto 
poistenie vychádza 2,91 eur na žiaka. Z rozpočtu RZ bude hradených 0,91 na žiaka 2 eurá 
zaplatia rodičia na základe oznámenia zo školy. 

Triedny dôverník oznámi ostatným rodičom na triednom združení, že každý rodič môže svoje 

% z dane darovať žiakom ZŠ vo Varíne a budú použité na vybudovanie altánku a záhradky 

školy. Toto tlačivo bude k dispozícii na webovej stránke školy alebo si ho môže vyžiadať 

v tlačenej podobe. 

 

Všetky informácie o akciách v škole sú zverejnené na webovej stránke školy pre všetkých kto 

má záujem o ich prehľad, a taktiež fotodokumentácia z nich. 

 

 

Vypracovala: A.Prekopová   
12.09.2016 


