Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75

Zápisnica zo schôdze rady rodičov občianskeho združenia konanej dňa 17.09.2020.

Zúčastnení :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Matuška Henrich (Predseda)
Veselý Ľubomír (Podpredseda)
Kordošová Vladimíra
Vargová Zuzana
Smutko Milan
Dózová Jana
Barančíková Stanislava

Nezúčastnení :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1.A - Bez zátupcu v RR
1.B - Bez zátupcu v RR
3.A - Bez zátupcu v RR
Zajačiková Katarína
Reháková Barbora
Straková Terézia
Tokoš Tomáš
Mede Paulína

Hosť :
1) Riaditeľka školy – Čuntalová Katarína

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Privítanie
Oboznámenie so stavom financií
Predloženie návrhu na pomoc škole
Prejednanie výšky príspevku do OZ a jeho formu výberu pre školský rok 2020/2021
Voľná diskusia

K bodu 1)
Schôdzu rady rodičov občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská otvoril a viedol
predseda rady rodičov, ktorý privítala všetkých prítomných členov rady rodičov. Rada rodičov
nebola uznášania schopná, nakoľko nebola zúčastnená nadpolovičná väčšina jej členov.

K bodu 2)
Prítomných členov rady rodičov oboznámil, so stavom financií občianskeho združenia
RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská:
-

Zostatok na účte k 02.09.2020:
Hotovosť k 02.09.2020:

9 231,74 €
0,00 €

Podrobný výpis PRÍJMOV / VÝDAVKOV je zverejnený na oficiálnom webovom sídle
občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská:
-

http://www.radarodicov.sk/hospodarenie/

K bodu 3)
Pani riaditeľka Katarína Čuntalová poďakovala za prizvanie na schôdzu, poďakovala sa
prítomným členom za budúcu spoluprácu. Prezentovala prítomným členom rady rodičov
aktuálny stav učebníc, didaktických pomôcok a vybavenosti tried, zároveň predniesla návrh
na finančnú pomoc škole nasledovne:
-

-

Zakúpenie učebníc pre triedy 3.B, 4.A, 4.B, 7.B v hodnote cca.do 800,00 €, pričom
prisľúbila dodanie podrobného zoznamu rozpočtu nákladov na jednotlivú triedu.
Zakúpenie dataprojektoru pre 7.B v hodnote cca.do 1000,00 €, ktorý bude
inštalovaný do novej učebne, ktorá vznikla prevzatím priestoru od SSOŠ HOST,
nakoľko doposiaľ nie sú dokončené (kolaudované) dve učebne, financované zo
zdrojov rezortu školstva.
Zakúpenie boxov pre triedy 1.A, 1.B v hodnote cca.do 140,00 €

Pani riaditeľka Katarína Čuntalová informovala prítomných členov rady rodičov o
požiadavke na rekonštrukciu telocvične zo zdrojov zriaďovateľa, ktorý jej však oznámil, že v
tomto školskom roku túto požiadavku nebude realizovať.

K bodu 4)
Prítomný členovia rady rodičov prejednali výšku príspevku do OZ a jeho formu výberu
pre školský rok 2020/2021 nasledovne:
-

Príspevok vo výške 40,00 € / žiak a 10,00 € / súrodenec.
Termín splatnosti do 30.10.2020 na číslo účtu SK71 3100 0000 0040 9006 6308.

-

V mimoriadnych prípadoch je možné vykonať úhradu formou splátok, najneskôr v
termín splatnosti do 31.12.2020.

Člen rady rodičov pani Zuzana Vargová (rodič), prisľúbila koncipovať motivačný list
výberu príspevkov do OZ, ktorý bude distribuovaný rodičom žiakov prostredníctvom školy
electronickou alebo fyzickou formou. Člen rady rodičov Henrich Matuška (predseda)
zabezpečí redigovanie a následné odovzdanie motivačného listu výberu príspevkov do OZ
riaditeľke školy, aby prebehla jeho dohodnutá distribúciá rodičom žiakov.

K bodu 5)
Prebehla diskusia o finančnej pomoci pre ŠKD, pričom sa zaviazal člen rady rodičov
Henrich Matuška (predseda) v tejto veci osloviť pani vedúcu ŠKD Luciu Rintelovú, od ktorej sa
očakáva dodať rozsah a výšku požadovanej finančnej pomoci pre ŠKD.
Prebehla diskusia k adresnému smerovaniu pomoci jednotlivým triedam na základe
reálne vyzbieraných financií do OZ za danú triedu. Táto diskusia bude pokračovať v roku
2021/január, nakoľko v tomto termíne sa predpokladá, že financie za danú tiredu už budú
vyzbierané.

V Bratislave, dňa 17.09.2020

Zápisnicu zapísal:

Henrich Matuška

Zápisnicu overil:

Ľubomír Veselý

