
Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne 

 

Zápisnica 

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

 

Dátum: 15. november 2017 

Miesto konania: priestory ŠJ vo Varíne o 16:30 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – A. Prekopová, Z. Kucková, J. Chebeňová, A. Tomová, 

Mária Hliníková, E. Rovňanová, Z. Michaľaková, Miroslava Hliníková 

G. Kalašová – člen RŠ 

E. Andelová, Ľ. Brennerová – zástupkyne ZŠ 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie stretnutia, privítanie zúčastnených 

2. Rozdelenie finančných príspevkov rodičov na nový školský rok, financie 2% 

3. Založenie občianskeho združenia 

4. Diskusia 

5. Ukončenie stretnutia 

 

K bodu 1 

A. Prekopová otvorila stretnutie dôverníkov, privítala prítomných a ospravedlnila 

neprítomných. Privítala aj zástupkyne školy – p. Andelovú a p. Brennerovú. 

 

K bodu 2 

A. Prekopová informovala o prerozdelení financií podľa minulého roku a spolu s p. Andelovou 

sa snažila zapracovať požiadavky učiteľov. 

Knihy do školskej knižnice nebudú hradené z členských príspevkov, ale z 2 % daní. 

V prílohe bude priložený návrh rozdelenia finančných prostriedkov. 

 

Prerokovali sme príspevok na jednotlivé triedy. 

Záver z diskusie k tomuto bodu je takýto - na jednotlivé triedy dostanú učitelia: 

20,-€ na zakúpenie knižných odmien na koniec šk. roka 

20,-€ + 1,50€ na žiaka – na ľubovoľné použitie v triede, či už na nákup potrebných vecí do 

triedy alebo odmien. 

Použitie všetkých financií musí byť vydokladované tak ako doteraz. 

 

Bol odsúhlasený návrh od vedenia školy o zakúpení počítača k interaktívnej tabuli z financií z 

2%. Z týchto financií bude zakúpený aj nábytok do tried. K tomuto je potrebné od vedenia školy 

zistiť ponuku, a následne to triedni dôverníci schvália a prerozdelia financie. 

 

K bodu 3 

Vzhľadom na vysoké a bezvýznamné poplatky do Slovenskej rady rodičovských združení 

zvažujeme vystúpenie z tejto rady. A. Prekopová so Z. Kuckovou riešia doplatenie poplatku za 

tento rok a doplatenie dlhu. Do budúcnosti sa chceme uchádzať o 2% z daní, preto je potrebné 

vytvoriť možnosť poukázať tieto 2 % do nejakej organizácie. 

S týmto všetkým súvisí založenie nového Občianske združenie. Nakoľko by toto bolo narýchlo 

vytvorené do konca kalendárneho roka, založenie presúvame na budúci kalendárny rok. 

Zakladajúcimi členmi sú zatiaľ A. Šťastná a Z. Michaľaková. Táto informácia pôjde taktiež 



triednym dôverníkom, aby o tom hovorili rodičom a pozvali ich k pomoci a ochote 

spolupracovať na založení nového OZ. Pomoc prisľúbili G. Kalašová, Z. Kucková aj E. 

Rovňanová. 

 

K bodu 4 

P. Andelová predniesla prosbu ohľadom Ondrejovského jarmoku – obnovuje sa tradícia 

zúčastňovania sa na jarmoku, budú sa predávať výrobky žiakov. Od. p. Andelovej bola 

vyjadrená prosba o pomoc a spoluprácu rodičov: 

– ohľadom uloženia výrobkov na mieste neďaleko námestia, aby sa mohli v deň konania 

sa jarmok jednoduchšie preniesť; pomoc ponúkli p. Kalašová a p. Chebeňová, doriešia to 

individuálne s p. Andelovou. 

– prosba o pomoc rodičov pri predaji a dozore pri žiakoch v čase od 6.00 do 14.00 – prosba 

bude prednesená rodičom na rodičovskom združení, a pre triednych dôverníkov bude napísané 

rozdelenie hodín, do ktorých sa môžu rodičia zapojiť, stačí 2 – 3 rodičia na hodinu. Všetko bude 

napísané v informáciach pre triednych dôverníkov. 

 

Podnetnou bola aj diskusia o výlete za odmenu pre vynikajúcich žiakov školy. Navrhli sme 

rozdelenie výletu pre 1. a 2. stupeň, pre 1. stupeň je možnosť aj menej náročného zážitkového 

výletu s aktívnou podporou p. Kalašovej zo Správy NP MF, pre starších by to mohol byť aj 

výlet vlakom. O možných návrhoch sa budeme viacej rozprávať na ďalšom stretnutí tr. 

dôverníkov. 

 

Škola je ochotná byť nápomocná pri šírení myšlienky darovať škole 2% z daní a pomôcť s 

tlačivami – odovzdať ich rodičom cez žiakov. 

 

G. Kalašová nás informovala o zasadnutí Rady školy. Zápisnica je uverejnená na stránke školy, 

ale informovala nás o týchto zaujímavých podnetoch: informovanie p. riaditeľky o výchovno-

vzdelávacom procese a o tom, do akých rôznych projektov a aktivít sa zapája škola, všetky sú 

popísané na stránke školy; zaujímavou je aktivita „pešibus“; bol vyslovený nesúhlas s 

používaním mobilov v škole a bude sa presadzovať obmedzenie používania mobilov počas 

vyučovania. 

 

Z. Michaľaková vyslovila návrh na zjednosmernenie dopravy okolo školy, návrh podporili aj 

ostatní zúčastnení, návrh si G. Kalašová zapísala a prednesie ho na Rade školy. 

G. Kalašová ešte raz hovorila o vytvorení mailovej adresy pre možné podnety rodičov k 

fungovaniu školy, skrátené info bude pripravené pre triednych dôverníkov. 

 

Enviromentálny kurz pre 5. ročník – poďakovanie od p. Andelovej za finančnú podporu tohto 

podujatia. 

 

Vypracovanie informácií pre triednych dôverníkov, ktoré prednesú na triednom rodičovskom 

združení dňa 23. 11. 2017 o 15.00, vypracuje Z. Michaľaková a prepošle mailom všetkým 

triednym dôverníkom. 

 

K bodu 5 

A. Prekopová sa všetkým poďakovala za účasť a podnetnú diskusiu. 

 

 

Vo Varíne dňa 17. 11. 2017 

Zapísala: Zuzana Michaľaková 


