
Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Ondreja 
Štefku vo Varíne 

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

 
 

Dátum: 2. október 2018 
Čas konania: 16:30 h 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny A. Prekopová; 
triedni dôverníci: B. Janíčková, V. Škrobáková, Z. Michaľaková, Z. Bukovinská, M. Kapasná, P. 
Chabada, Z. Kucková, M. Bohačiaková, J. Chebeňová, D. Ťažká, Miroslava Hliníková; 
za Radu školy: G. Kalašová; 
za vedenie školy: p. riaditeľka M. Filová, p. zástupkyňa E. Andelová. 
 
 
Program stretnutia: 
1. Voľba predsedu, podpredsedu a pokladníka RZ 
2. Rozdelenie finančného príspevku rodičov 
3. Slovenská rada rodičovských združení (SRRZ) 
4. Diskusia 
 
 
K bodu 1 
Po privítaní triednych dôverníkov a hostí A. Prekopovou bola určená Z. Michaľaková ako 
zapisovateľka stretnutia. 
Nasledovala voľba nového predsedu RZ, nakoľko A. Prekopová v tomto školskom roku už nie je 
triednym dôverníkom. 
Za predsedu bola zvolená Z. Michaľaková, za podpredsedu Z. Kucková a za pokladníka M. 
Bohačiaková. 
Nový predseda preberie celú dokumentáciu ohľadom Rodičovského združenia a zaregistruje 
združenie do registra poberateľov 2% z daní. 
 
K bodu 2 
A. Prekopová podala správu o čerpaní financií rodičov z členských príspevkov a 2% z daní za 
minulý školský rok a zostatku – celá správa je aj na stránke školy. Zostatok z minulého školského 
roku je 4000€, na účte a v hotovosti. 
 
Vedenie školy, p. riaditeľka M. Filová a p. zástupkyňa E. Andelová predniesli požiadavky 
pedagogických zamestnancov, teda návrhy použitia financií: 
– na 1. stupeň – doplniť fond školských pomôcok...asi 500€, suma podľa katalógov a ponúk 
môže byť aj nižšia 
– 4. oddelenie ŠKD – zakúpenie koberca a skriniek 
– na 2. stupeň – doplniť do jazykovej učebne 2 – 3 tablety, jeden v hodnote okolo 190€ 
– na 1. stupeň – p. Lišková – dataprojektor (bez tabule) 
– knihy o dospievaní do knižnice v približnej hodnote 120€ 
– do 7.A triedy – interaktívny dataprojektor (asi 1300,€) s notebookom 
Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky a po zvážení priorít sme odsúhlasili finančne 
podporiť a teda zakúpiť knihy do knižnice, projektor pre triedu 7.A a tablety. Ostatné návrhy budú 
podporené podľa financií. 
Vedenie školy spracuje návrhy a zabezpečí cenové ponuky, následne po schválení vedením RZ budú 



zrealizované nákupy. 
Ostatné financie z rodičovského príspevku budú použité podobne ako minulý rok, budú podporení 
žiaci, ich aktivity, kurzy, výlety a exkurzie, odmeny za súťaže a odmeny na konci školského roka. 
 
K bodu 3 
Prioritou združenia je doriešenie členstva v SRRZ a zaplatenie členského poplatku za minulé roky, 
počas ktorých sa členský poplatok neuhradil. 
 
K bodu 4 
V diskusii sme sa dotkli tém: 
– „bezplatné“ školstvo – keďže nie sú vyhovujúce učebnice a pracovné zošity, učitelia 
objednávajú pracovné zošity pre žiakov, ktoré si rodičia platia 
– objednávané zošity by podľa pokynov o účtovaní v školstve nemali byť objednávané cez 
školu, ale radšej cez RZ, ale väčšie zľavy bývajú vtedy, keď sa zošity objednávajú cez školu. 
– rodičia navrhli napísať list na ministerstvo o nevyhovujúcich učebniciach. 
 
 
Stretnutie bolo ukončené poďakovaním všetkým prítomným za účasť. 
 
 
Vypracovala: Z. Michaľaková 
16. 10. 2018 
 


