
SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole 

s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne 

Zápisnica z plenárneho rodičovského združenia   

 

Dátum: 11. september 2019 

Miesto konania: priestory telocvične ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne o 16:00 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program stretnutia: 

1. Otvorenie plenárneho rodičovského združenia 

2. Informácie zo školy 

3. Plánované aktivity a projekty v školskom roku 2019/2020 

4. Elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha 

5. Záujmová činnosť žiakov 

6. Informácie špeciálnej pedagogičky 

7. Informácie výchovnej poradkyne 

8. Informácie vedúcej školskej jedálne 

9. Školský klub detí 

10. Hospodárenie rodičovského združenia v školskom roku 2018/2019 

11. Informácie o členstve v SRRZ a o založení občianskeho združenia 

12. Vystúpenie zo SRRZ k 31.08.2020 

13. Plán čerpania financií RZ, 2% 

14. Členský príspevok v školskom roku 2019/2020 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

K bodu 1: 

 Mgr. Zuzana Michaľaková otvorila plenárne rodičovské zduženie a privítala prítomných 

rodičov, vedenie školy a pána starostu. 

 

K bodu 2: 

PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy, informovala prítomných rodičov o: 

Používaní mobilných telefónov v škole: 

V školskom roku 2019/2020 – žiaci boli poučení o používaní mobilných telefónov v škole. Žiak musí 

mať počas školského vyučovania vypnutý mobil, môže si ho nechať v taške alebo v skrinke. Nosenie 

mobilných telefónov do školy je v plnej kompetencii rodičov žiakov, za ich stratu nezodpovedá škola. 

Mobil nesmú žiaci používať ani počas prestávok, alebo keď čakajú na 7. VH. 



Ak je dieťaťu zle, osloví triedneho učiteľa alebo dozor konajúceho učiteľa, prípadne pani zástupkyne 

a tie okamžite informujú rodiča dieťaťa. 

Upozorňujeme na neskoré príchody žiaka na vyučovanie, žiak má byť v škole najmenej 10 minút 

pred začiatkom 1. VH, aby sa stihol pripraviť na vyučovanie. 3 neskoré príchody na vyučovanie sa 

budú považovať za 1 neospravedlnenú hodinu. 

Školský poriadok je zverejnený na webovej stránke školy, všetci žiaci s ním boli preukázateľne 

oboznámení, musia dodržiavať pravidlá ŠP. 

Ospravedlnenie neúčasti žiaka na vyučovaní: 

1 deň ospravedlní rodič oznamom do ŽK alebo  môže zavolať triednemu učiteľovi, prípadne poslať 

e-mail, SMS, že sa dieťa nezúčastní školského vyučovania 

na 1 - 2 dni môže dieťa zo školy uvoľniť i triedny učiteľ. 

Na 3 a viac dní uvoľňuje zo školy riaditeľka školy 

Rodič je povinný písomne požiadať o uvoľnenie zo školy. Tlačivá sú na stránke školy. 

Žiadame rodičov, aby deti učili samostatnosti a neodprevádzali ich do tried a ku skrinkám, týka sa to 

najmä žiakov II.-VII. ročníka. Rodič by nemal vstupovať do triedy z hľadiska hygieny, ak niečo 

potrebuje vybaviť počas vyučovania, napíše sa do Knihy návštev. 

Deti, ktoré chodia do ZUŠ – elokované pracovisko v našej škole – musia dodržiavať vnútorný 

poriadok, prezúvať sa, rešpektovať zamestnancov školy, rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa sa počas 

trvania činnosti nesmú zdržiavať v budove školy. 

Prezúvanie žiakov: 

Je potrebné dbať o to, aby sa dieťa v škole prezúvalo a získalo správne hygienické návyky, 

dodržiavalo zásady BOZ. 

Učebne v škole, riešenia: 

a) v školskom roku 2019/2020 sa vzdeláva v škole 462 žiakov, 4 učebne nespĺňajú psycho-hygienické 

normy, niektoré triedy boli prerobené z kabinetu chémie, jazykového laboratória, z kabinetu GEG 

b) 09.09.2019 na podnet rodiča z I.A triedy bola v škole vykonaná zamestnankyňami hygieny 

kontrola priestorov triedy, sťažnosť rodičov bola vyhodnotená ako opodstatnená, riaditeľka školy má 

po prerokovaní sťažnosti zaslať písomné stanovisko – dlhodobý problém školy je nedostatok učební, 

malá telocvičňa – v spolupráci so zriaďovateľom sa situácia rieši, sú podané projekty na výstavbu 3 

nových tried, riaditeľka školy v stanovenom termíne bude informovať hygienu i rodičov o ďalšom 

postupe. 

 

K bodu 3: 

Plánované aktivity a projekty v školskom roku 2019/2020: 

- základný plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka (február - marec 2020), 

- zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka (február – marec 2020), 

- základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka (február 2020), 

- škola v prírode pre žiakov 4. ročníka (jún 2020), 

- environmentálny výcvik pre žiakov 5. ročníka (počas letných prázdnin, júl 2020 – formou 

päťdňového tábora), 

- exkurzie, výlety, divadelné predstavenia, projektové dni v rámci projektu Múdrosť a poznanie 

otvára svet. 



Projekt Múdrosť a poznanie otvára svet – aktivity pre žiakov (exkurzie, záujmové útvary, 

mimoškolská činnosť, päťdňové pobyty, dvojdňové výlety, súťaže, prípravné kurzy pre žiakov, 

školenia pre učiteľov, vybavenie výpočtovou a didaktickou technikou, nové pomôcky, resuscitačné 

figuríny, odborná literatúra, beletria, elektronické knihy, výukové softvéry,...) Projekt spolufinancuje 

5% zriaďovateľ, škola získala 209 491,09 eur. 

 

K bodu 4:  

 Mgr. Martin Oslanec informoval prítomných rodičov o používaní elektronickej žiackej 

knižky, elektronickej triednej knihy. 

 

K bodu 5: 

 Mgr. Eva Andelová informovala o záujmovej činnosti žiakov o záujmových krúžkoch, 

v ktorých majú možnosť deti pracovať po skončení vyučovacích hodín v rámci školy. 

 

K bodu 6: 

Mgr. Oľga Peciková, špeciálna pedagogička, informovala o počte žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, o asistentoch učiteľov, ktorí sa môžu venovať žiakom so ŠVVP, o programe 

Proforient pre 8. a 9. Ročník a aj o programe na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov 2.-4. 

ročníka (+ diagnostika). 

 

K bodu 7: 

 Ing. Ľubica Komperdová, výchovná poradkyňa, informovala o možností konzultácií pri 

výbere strednej školy žiakov 9. ročníka, prípadne žiakov 5. ročníka, ktorí majú záujem pokračovať 

na 8-ročných gymnáziách, aj žiakov 8. ročníka, ktorí majú záujem študovať na bilingválnych 

stredných školách, o počte stredných škôl, na ktoré možno zaslať prihlášky (2 na stredné školy, kde 

sa robia talentové skúšky a 2 na ostatné školy). 

 

K bodu 8: 

 Pani Mariana Bobáňová informovala o  prihláškach na stravovanie, dotácií na stravu, výške 

úhrady rodičov (výška stravnej jednotky, režijné náklady), o spôsobe prihlasovania, odhlasovania 

z obedov a aj o mliečnom programe, zaradenie ovocia a zeleniny do stravy. 

 

K bodu 9: 

 Mgr. Ľubica Brennerová informovala o počte oddelení v ŠKD, činnosť v ŠKD. 

  Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí  pri Základnej škole 

s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne, ktorá je podľa VZN obce Varín č.3/2019 vo výške 10 

eur na mesiac za jedno dieťa 

 Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do ŠKD dostanú rodičia 12.09.2019. 

 

K bodu 10: 

 Mgr. Zuzana Michaľáková informovala o hospodárení rodičovského združenia v školskom 

roku 2018/2019: 



Dňa 25.07.2019 sa stretla revízna komisia. Záverom kontroly je Správa revíznej omisie o 

kontrole hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ O. Štefku vo 

Varíne. 

Celkové príjmy boli 15 429,15 €, celkové výdavky boli 14.075,37 € a zostatok 1.353,78 € je rozdelený 

na dve časti – hotovosť 75,61 € a na účte 1.278,17 €. 

Členenie výdavkov a členenie príjmov – podľa revíznej správy. 

Použitie financií z 2% - projektor s počítačom, 2 tablety, knihy do knižnice, materiál na tvorenie. 

Zostatok na účte bol ešte navýšený do konca augusta – jedná sa ešte príjem z 2% - takže teraz je na 

účte 1.362,99€ a z toho je príjem z 2% za rok 2018 1.345,12 €. 

 

K bodu 11: 

Informácie o členstve v SRRZ a o založení občianskeho združenia podala Mgr. Zuzana Michaľaková 

V SRRZ sídliacej v Poprade sme členmi od roku 1995 a za niektoré šk. roky sme neplatili členské, 

ktoré sme podľa stanov boli povinní platiť a nezaplatené členské nám vyčíslili v upomienke – toto 

sme už niekoľko rokov riešili na Rodičovskej rade. Tento rok nám odsúhlasili splátkový kalendár na 

3 roky, chceme to však zaplatiť čím skôr. Minulý šk. rok sme doplatili za dva školské roky a tento 

rok ešte chceme doplatiť za dva roky. 

Zo zákona sme povinní, ak sme boli prijímateľmi podielu zaplatenej dane, zostať fungovať ako RZ 

ešte 12 mesiacov od prijatia poslednej čiastky podielu. Ak by sme tak neurobili, museli by sme podiel 

zaplatenej dane, teda financie z 2%, vrátiť správcovi dane. Z tohto nám teda vyplýva, že musíme 

zostať v SRRZ ešte do augusta 2020, nakoľko v auguste 2019 sme prijali posledné sumy z 2%. A teda 

ešte musíme zaplatiť aj členské do SRRZ za tento školský rok. 

Vzhľadom k tomu, že sú to neustále vysoké a zbytočné sumy, rozhodli sme sa založiť si vlastné 

Občianske združenie, a zo SRRZ vystúpiť. Podľa Stanov SRRZ sme povinní rozhodnúť o vystúpení 

zo SRRZ na Plenárnom rodičovskom združení a následne k 31.08.2020 po vyrovnaní si všetkých 

záväzkov zanikne naše členstvo v SRRZ. Hlasovanie prebehlo, výsledky hlasovania a uznesenie sú 

uvedené v bode 12. 

Návrh na registráciu a stanovy nového OZ na schválenie sme poslali na MV SR. Po schválení bude 

zvolaná ustanovujúca schôdza, kde bude predstavené fungovanie OZ, členstvo, Rodičovská rada ako 

riadiaci orgán a bude schválené aj prihlasovanie za člena a členské do nového OZ. OZ bude mať 

názov: Rodičia pre deti a štatutárnymi zástupcami sú Gabriela Kalašová a Zuzana Michaľaková. 

 

K bodu 12: 

Hlasovanie Plenárneho združenia o rozhodnutí, že naše SRRZ - RZ pri ZŠ s MŠ vystúpi zo SRRZ v 

školskom roku 2019/2020 k 31.08.2020 – hlasovanie viedla Mgr. Z. Michaľaková 

Hlasovali za: 179 

Hlasovali proti: 0 

Hlasovania sa zdržali: 0 

Uznesenie: SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou O. Štefku vo Varíne na Plenárnom 

rodičovskom združení vo Varíne dňa 11. 09. 2019 rozhodlo o vystúpení zo SRRZ v školskom roku 

2019/2020 ku dňu 31.08.2020. Mgr. Zuzana Michaľaková, štatutár RZ, odošle toto rozhodnutie do 

SRRZ a spolu s ostatnými členmi výkonného výboru vysporiada všetky záležitosti potrebné pri 

odchode zo SRRZ podľa stanov SRRZ. 

K bodu 13: 

 Mgr. Zuzana Michaľaková informovala o pláne čerpania financií RZ, 2% a návrh rozpočtu. 



Nakoľko bolo odsúhlasené ukončenie fungovania RZ a bude založené nové OZ, nie je potrebné celú 

sumu členského vkladať do RZ, a teda aj čerpanie financií bude zatiaľ nižšie ako bolo minulý šk. rok. 

Návrh rozpočtu: 

Členské SRRZ – šk. rok 2019/2020    369,60 € 

Členské SRRZ – nedoplatok     472,30 € 

Rôzne (poplatky banka, réžia, spotrebný materiál)  80,00 € 

Cestovné na súťaže      300,00 € 

Odmeny žiakom      400,00 € 

Rôzne (spotrebný materiál na akcie...)   200,00 € 

Príspevok na žiaka do tried     210,00 € 

Vianočný koncert – darček žiakom    462,00 € 

Spolu        2 493,90 € 

Finančné prostriedky v RZ dočerpáme úplne, prípadne budú prevedené na novovzniktuté OZ. 

(Členské...2 493,90 : 462 = 5,40 €...zaokrúhlene: 6,- €... 462 x 6,00€ = 2 772,00 €) 

Použitie financií z 2% za rok 2018 – 1 345,12 € - návrh učiteľov je dataprojektor do 2.A triedy, 

schvaľovanie bude na najbližšej rodičovskej rade. 

2% za rok 2019 – nakoľko chceme vystúpiť zo SRRZ, nemôžeme už na naše IČO žiadať o 2%, tento 

rok bude prechodný, a pomôže nám MŠ, cez ktorú budeme tento rok poberať 2% - je potom potrebné 

odovzdať vyhlásenie alebo jeho kópiu p.riaditeľke alebo vedeniu OZ, aby sme vedeli celkovú sumu 

venovanú ZŠ. Informácia o darovaní 2% za rok 2019 bude zverejnená v žiackych knižkách. 

 

K bodu 14: 

 Mgr. Zuzana Michaľáková navrhla členský príspevok do RZ 6 € jednotný pre každého žiaka. 

Vyberať sa bude spolu s príspevkom rodičov na úrazové poistenie, ktoré je na každého 4€. 

Spolu sa teda bude zbierať 10,- € - triedni učitelia informujú rodičov cez žiacke knižky, príspevok sa 

bude vyberať do 15.10.2019. 

Hlasovanie o výške členského do RZ – 6 € 

Hlasovalo za: 179 

Hlasovalo proti: 0 

Hlasovania sa zdržali: 0 

Návrh na členské do OZ bude prejednaný podľa požiadaviek učiteľov a vedenia školy s triednymi 

dôverníkmi na stretnutí rodičovskej rady, ktoré bude do dvoch týždňov a budú na ňu pozvaní triedni 

dôverníci zvolení na triednych rodičovských združeniach. Členské do OZ sa bude schvaľovať na 

ustanovujúcej schôdzi. 

 

K bodu 15: 

 Do diskusie sa zapojili viacerí rodičia so svojimi otázkami a podnetmi. 

Starosta obce Ing. Michal Cvacho odpovedal na otázky  rodičov ohľadom financovania ŠKD, 

ohľadom vyriešenia dopravnej situácie v okolí školy, takisto rodičom vysvetlil plány dobudovania 

nových tried a telocvične. 



Zo strany rodičov bola vznesená námietka, resp. požiadavka, aby programy v počítačoch v škole boli 

čo najviac kompaktibilné s programami, ktoré majú deti doma (MS Office, Open Office). 

 

K bodu 16: 

 Mgr. Zuzana Michaľaková poďakovala prítomným za účasť. V jednotlivých triedach následne 

prebiehali triedne rodičovské združenia. 

 

Príloha: prezenčná listina zúčastnených rodičov (počet: 179) 

 

Vo Varíne, dňa 11.9.2019 

 

 

Zapísala: Ivana Blašková 

 

Podpis: ______________________ 

 

 


