Zápisnica č.1
zo schôdze zasadnutia Rady rodičov RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA
zo dňa 20.09.2016
Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny

Program zasadnutia plenárnej schôdze:
1. Otvorenie
2. Príspevok zást. riaditeľa Ing. Aleny Aminovej
3. Odstúpenie z funkcie Predsedu Rady rodičov
4. Prehľad čerpania finančných prostriedkov
5. Rodičovský príspevok pre šk. rok 2016/2017
6. Školská jedáleň
7. Dotazy rodičov, pripomienky
8. Diskusia, návrhy
9. Záver
1. Otvorenie
Pani Mgr. Veronika Macháčová, privítala všetkých prítomných rodičov, zástupcov
rodičov jednotlivých tried, Mgr. Annu Trstenskú – predseda Rady školy, zást. riaditeľa Ing.
A. Aminovú.
Na začiatku rokovania oboznámila prítomných s programom a požiadala o jeho doplnenie a
schválenie. K programu nemal nikto námietky. Program bol jednohlasne schválený.
3. Odstúpenie z funkcie Predsedu Rady rodičov
V stanovách Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Riazanská 75 v čl. 1 odst. 2 je uvedené, že:
"RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská je organizácia, ktorá združuje rodičov na základnej škole".
Vzhľadom k tomu, že moja dcéra nie je v školskom roku 2016/2017 žiačkou tejto školy, bude
potrebné zvoliť nového predsedu Rady rodičov.
Štatutára OZ volí Rada rodičov čiže zvolení zástupcovia jednotlivých tried. Nakoľko sa
nejedná o „kumulovanú funkciu“ štatutár OZ (člen Rady školy, nie je potrebná voľba
prostredníctvom Plenárneho zasadnutia.
4. Prehľad čerpania prostriedkov
Prítomní rodičia a zástupcovia jednotlivých tried boli oboznámení s prehľadom
čerpania prostriedkov v šk. roku 2015/2016 a pripravovanými investíciami pre šk. rok
2016/2017.
Prehľad príspevkov:
Rodičovský príspevok: 4617,74 EUR
2% Dane: 1457,13 EUR
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Náklady zahŕňali: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, 3 ks monitorov, 4 ks projektorov
didaktické pomôcky, kultúrne podujatia- Adventné predstavenie, Chemická show.
Plánované investície: Poistenie proti krádeži, úrazové poistenie, skrinky do šatne, didaktické
pomôcky, knihy, prednášky, športovo – kultúrne podujatia, maľovanie, podľa potreby.
5.Rodičovský príspevok pre šk. rok 2016/2017
Výška rodičovského príspevku 40 EUR/žiak + 10 EUR/ďalší súrodenec. Rodičovský
príspevok treba uhradiť do 31. októbra 2016 šekom, alebo prevodným príkazom, do
poznámky je potrebné uviesť meno a triedu žiaka.
Schválenie rodičovského príspevku hlasovaním zákonných zástupcov detí bolo jednoznačne
odsúhlasené.
6.Školská jedáleň
Šeky sú k dispozícii k 20. dňu v mesiaci, stravné je nutné uhradiť do 25-teho dňa
predošlého mesiaca formou poštovej poukážky z pošty alebo prevodom na účet. Nezabudnúť
uviesť variabilný symbol, ktorý má každé dieťa pridelený. Réžia 3 EUR je splatná kvartálne.

7. Dotazy rodičov, pripomienky
8. Diskusia, návrhy
Zástupcovia tried sa pripomienkovali

9. Záver
Na záver Mgr. Veronika Macháčová poďakovala všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave, 20.09.2016
Zapísala: Mgr. Veronika Macháčová
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