
ZÁPISNICA 
 

SRRZ – RZ pri ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne 
Rodičovská rada 28.01.2020, 16.30 hod. 

 
 
Prezenčná listina: 
Prítomní tr. dôverníci (počet z 20): 15 - (Kapasná, Ticháková, Hliníková Miroslava, Androvičová, 
Janíčková, Hliníková Mária, Tomašová, Mikulová, Michaľaková, Kalašová, Svoboda, Kucková, 
Chebeňová, Vojteková, Ťažká               
Prítomní z vedenia školy (počet z 3): 0 
 
1. SRRZ – info o vystúpení zo SRRZ 
 
...16.10.2019 bola na ústredie SRRZ poslaná žiadosť o vystúpenie zo SRRZ a ukončenie členstva v 
SRRZ... 
...15.01.2020 – prišla odpoveď na žiadosť – vyhoveli, všetko sa vykoná ku 31.08.2020 (podľa zákona 12 
mesiacov od prijatia poslednej čiastky z 2% na účet RZ, ktorá bola prijatá 09.08.2019) 
...musí sa zaplatiť kolok na zrušenie IČO, zrušiť účet v banke, vysporiadať všetky záväzky, ktoré máme... 
musíme vykonať inventarizáciu, účtovnú závierku, revíznu kontrolu, určiť likvidačnú komisiu (zvolená 
na predchádzajúcej Rodičovskej rade zo dňa 24.09.2019), rozhodnúť o financiách, ktoré zostanú v 
hotovosti a na účte... 
 
Diskusia: 
...otázka ohľadom dlhu voči SRRZ – opäť zodpovedané a vysvetlené 
 
2. Hospodárenie v šk.roku 2019/2020 
 
...na plenárnom RZ sa predniesol návrh rozpočtu RZ a schválenie členského 6€ na žiaka do času, kým 
nebude OZ...nakoľko schválené stanovy z OZ prišli až ku koncu novembra 2019, tak ešte nebola zvolaná 
ustanovujúca schôdza a ani vyberané ďalšie členské, tak bolo menej financií...aj s týmto balíkom škola 
fungovala dobre... 
...príjmy: členské v celkovej sume 2772,00€, peňažné dary v hodnote 300,00€, a príjmy od rodičov na 
akcie, ktoré boli spolufinancované aj RZ – 1137,00€ a plus hotovosť z minulého roka a peniaze na účte 
...výdavky: cestovné na predmetové a športové súťaže 262,12€, odmeny za súťaže 152,96€, príspevok pre 
žiakov do tried 246,00€, spotrebný materiál 236,03€, rôzne (kopírovanie, poštovné, banka, kanc.potreby) 
19,72€, SRRZ členské za šk.rok 2019/2020 369,60€ a za dva minulé roky 472,30€ a nákup projektora pre 
školu do triedy 2.A za 1350,00€ 
...zostatok - na účte 460,63€, z toho 150 € dar určený na kúpu notebooka k projektoru – takže použiteľné 
na výdavky školy a zrušenie účtu v banke: 310,63€ - približne 295,00€...účet 
...zostatok - v hotovosti 840,56€, z toho ešte 19,55€ platba kolku za zrušenie IČO – takže použiteľné na 
výdavky školy 821,01€ - približne 820,00€...hotovosť 
…zostatok spolu: 1115,00€ 
...nečerpali sa financie na plavecký pre 6.ročník 400,00€ a neprispelo sa na koncert na Mikuláša v sume 
462,00€, financie použité na priebežné výdavky RZ 
...očakávané výdavky v mesiacoch január, február 2020: 
plavecký pre 3.ročník...400,00€, lyžiarsky výcvik...400,00€, odmeny na školské kolá olympiády v RUJ, 
Hviezdoslavov Kubín a Slávik...225,00€... výdavky spolu 1025,00€ 
...stav financií: 1115,00 – 1025,00 = 90,00€ 
 
Diskusia: 
...otázky o hospodárení, rozpočte, predložení dokladov, nedôveryhodnosti voči zaúčtovaným položkám 
vo výdavkoch 
 



3. Revízna správa za obdobie 01.09.2019 – 31.12.2019 
 
...dňa 21.01.2020 sa stretla revízna komisia, skontrolovala účtovníctvo – výdavkové a príjmové doklady, 
faktúry, darovacie zmluvy – peňažné dary od darcov a dar škole – projektor 
...vypracovali revíznu správu za kontrolované obdobie 
...odporúčanie komisie: doporučujú znížiť náklady tým, že žiaci budú využívať viac vlakové cestovné 
spojenia, ktoré sú po vybavení preukážky zatiaľ zadarmo 
...záver: finančné prostriedky boli použité v súlade so schváleným použitím čerpania finančných 
prostriedkov z financií rodičovského združenia... 
...info o sumách už bolo už bolo povedané v hospodárení za šk.rok 2019/2020 
 
4. 1 – 2 - 3% z daní za rok 2019 
 
...nakoľko chceme vystúpiť zo SRRZ, nemohli sme sa ako RZ registrovať u notára k poberaniu 2 %, a 
nové OZ ešte nefunguje rok, takže ani to sa ešte nemohlo registrovať, 2% budeme tento rok poukazovať 
na účet MŠ – všetko je dohodnuté s predsedkyňou RZ za škôlku, dočasnú riaditeľku školy p. 
Šutákovou...je potrebné urobiť osvetu medzi rodičmi, pretože financie z RZ MŠ dostaneme  len na 
základe predloženého vyhlásenia, kde je napísaná suma poukázaná z 2%...onedlho po vytvorení tlačiva 
bude oznam v elektornických ŽK, kde to bude zdôraznené, aby sme tieto peniaze dostali naspäť do 
školy...oznam bude aj na stránke školy... 
 
5. Vedenie účtovníctva RZ 
 
...za minulý a tento šk.rok vedie účtovníctvo Z. Michaľaková...ak by niekto vedel viesť účtovníctvo, alebo 
by niekoho poznal, čo by nám vedel pomôcť, rada to niekomu prenechá...akákoľvek rada sa zíde... 
 
6. Rozpočet na šk. rok 2020/2021...návrhy, pripomienky, komentáre... 
 
...použitie financií v škole tento šk.rok: išla výzva učiteľom, aby si navrhli, na aké akcie by radi využili 
financie rodičov... z financií RZ sa hradilo napr. cestovné na plavecký kurz, na lyžiarsky kurz, cestovné 
na súťaže, odmeny žiakom za školské kolá súťaží a olympiád, odmeny na konci šk.roka, dával sa 
príspevok na žiaka do tried, ktorý mohli použiť ľubovoľne...mnohí učitelia mali problém vypracovať si 
návrh týchto financií...a viacerí učitelia ani nepožiadali o financie... pre takého prípady sme v návrhu 
rozpočtu počítali s rezervou... 
...ako to ďalej urobiť, ak by sme ešte mali nejaké financie? 
 
Diskusia, pripomienky, návrhy: 
- návrhy neboli, ešte poriešime mailovou komunikáciou s tr. dôverníkmi 
 
7. OZ Rodičia pre deti – stanovy, IČO, ustanovujúca schôdza, voľby 
 
…04.09.2019 – na MV SR bol poslaný návrh na registráciu OZ a stanovy 
…po telefonických informáciach s MV SR, že kde sa nachádza náš návrh a následne po dlhšej mailovej 
komunikácii boli nakoniec stanovy schválené ku dňu 21.11.2019 a OZ Rodičia pre deti bolo pridelené 
IČO 
…nahlásení štatutári na MV SR: predseda Z.Michaľaková, podpredseda G. Kalašová 
...rozhodnutie štatutárov zvolať ustanovujúcu schôdzu až v januári 2020, aby sme to nemuseli narýchlo 
robiť pred Vianocami...a keďže sa budeme chcieť tento rok registrovať na 2%, stačí mať tento rok 
ustanovujúcu schôdzu – ustanovujúca schôdza bude 13.02.2020 
...na ustanovujúcej schôdzi sa budú predstavovať stanovy, a budú sa voliť členovia Rodičovskej rady a 
kontrolór OZ...z tohto dôvodu sme zvolili postup získania členov do OZ – zápisné lístky s informáciou 
pre rodičov, že nové OZ je nástupníckou organizáciou za jestvujúce a onedlho zrušené RZ...zápisné lístky 
musia byť aj kvôli ochrane osobných údajov a súhlase so spracovaním osobných údajov pre potreby OZ – 
zoznam členov...len členovia budú môcť byť volení do RR a fungovať v OZ 



...G. Kalašová vytvorila web stránku, profil na FB...na stránke je aj článok, ktorý nebol z nevysvetlených 
dôvodov uverejnený v časopise Varínčan 
 
Diskusia: 
...info o zapísaných členoch – počty, spôsob oslovenia rodičov prostredníctvom tr. dôverníkov 
...info o telefonáte s p. riaditeľkou o tom, ako je potrebné zapojiť tr. dôverníkov a ich komunikáciu s 
rodičmi počas oslovenia rodičov do OZ 
...G. Kalašová vysvetľovala, že je potrebné pozvať na ustanovujúcu schôdzu aj rodičov, ktorí majú 
dôvody nevstúpiť do OZ, aby im mohli byť zodpovedané otázky 
...voľby – je potrebné vytvoriť volebný poriadok do Rodičovskej rady OZ 
...kto by chcel byť volený do RR – otázka na tr. dôverníkov – ešte to bude riešené cez mailovú 
komunikáciu 
 
 
8. Diskusia, iné témy 
...väčšina otázok bola zodpovedaná priebežne 
...Z. Michaľaková sa obrátila vo svojom mene aj v mene iných rodičov na členov Rady školy, že na 
stránke školy sa doteraz nezverejnila zápisnica zo zasadnutia RŠ dňa 04.12.2019 – 4 prítomní členovia 
nevedeli dôvody, prečo nie je zverejnená a prednesú to na RŠ, ktorá sa uskutoční dňa 29.01.2020 
 
 
Vo Varíne, 02.02.2020 
Zapísala: Gabriela Kalašová 
 


