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ZÁPISNICA z Rady rodičov 
ID stretnutia: 1/2019-2020 Druhzasadnutia: vedenie školy - zástupcovia rodičov 

Predmet 

stretnutia: 
Pravidelné zasadnutieRady rodičov 

Dátum konania: 26.09.2018 Miesto konania: pavilón A, učebňa informatiky 

Čas (od – do): 16:45 – 17:50 Zvolávateľ: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR 

     

 Za zvolávateľa Ostatní 

Zúčastnení: Ing. Radoslav Levčík, predseda RR PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy  

 členovia Rady rodičov (podľa PL) Mgr. Lívia Slovinská, zástupkyňa RŠ 

pre I. stupeň 

Mgr. Beáta Kirešová, zástupkyňa RŠ  

pre II. stupeň 

Podklady:  

Zápis vyhotovil: Mgr. Ingrid Tomášiková Zápis verifikoval: Ing. Radoslav Levčík 

 

1. Agenda 

Agenda Prejednané 

1. Otvorenie zasadnutia Áno 

2. Voľba predsedníctva Rady rodičov pre ŠR 2019/2020 Áno 

3. Prerokovanie a schváleniePlánupráce pre ŠR 2019/2020 Áno 

4.  ávr  a sc váleniev škyrodičovské opríspevku pre ŠR 2019/2020 Áno 

5. Prerokovanie a sc válenienávr urozpočtuŠR 2019/2020 Áno 

6. Informácie od p. riaditeľky Áno 

 

2. Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie  asadnu e Rady rodičov otvoril Ing. R. Levčík, dotera ší predseda RR. Privítal pani 
riaditeľku PaedDr. E. Pillárov  a zvolen c  zástupcov tried.  a prvé triedy sa predstavili 
novozvolení zástupcovia. 

Pani M. Vancáková rozdala zástupcom tried Plán práce a  ávr  rozpočtu na nov  
školsk  rok 2019/2020.  

 ároveň boli rozdané  lasovacie lístky pre voľbu do predsedníctva RR. Ing. Levčík určil 
Volebn  komisiu pre voľbupredsedníctvaRRpozostáva  cu zo   členov: 

L. Bu ňáková, T.  uberová, I. Tomášiková, A. G araibc ová. 

2. Voľbapredsedníctva 
Rady rodičov pre 
školsk  rok 2019/2020 

 ástupcovianominovaní do predsedníctvaRR sa všetk mkrátko predstavili.Po rozdaní 
hlasovacíc lístkovčlenoviaRRprist pili k voľbepredsedníctvaRR pre ŠR 2019/2020.  
 
Po sčítaní  lasovacíc lístkov Volebnou komisiou bolo zvolené predsedníctvoRodičovske  
rady pre školsk  rok 2019/2020 nasledovne: 
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Oblasť agendy Záznam 

Predseda RR: Ing. Radoslav Levčík (počet  lasov: 29) 

Podpredseda pre ekonomiku a  nancovanie školy Ing. LíviaKnapová (počet  lasov: 28) 

Podpredseda pre spoluprácuškola - rodičia Ing. Radovan Sušila (počet hlasov: 27) 

Podpredseda pre oblas  vzdelávania a v c ovy Ing.  ánGodina(počet hlasov: 29) 

 ospodár - pokladník p. Monika Vancáková (počet  lasov: 29) 

Počet platn c   lasov: 30.  ápisnica z volieb tvorí prílo u to to zápisu. 

3. Prerokovanie 
a sc váleniePlánupráce 
pre ŠR 2019/2020 

Ing. Levčíkoboznámilprítomn c  s Plánompráce na nov  školsk  rok. Po prerokovanísa 
prist pilo k  lasovaniu o  e o sc válení s nasledovn mv sledkom: 

 Početprítomn c :30 

 Hlasovalo za: 30 

 Hlasovalo proti: 0 

  dr alo sa  lasovania: 0 

4.  ávr  a 
sc váleniev škyrodičovs
ké opríspevku pre ŠR 
2019/2020 

 ávr v škyrodičovské opríspevku pre ŠR 2019/2020 bol prednesen  nasledovne:  
1. –  . ročník: 25,00 eur/die a. Sc válen  bol  edno lasne. 

 Početprítomn c :30 

 Hlasovalo za: 30 

 Hlasovalo proti: 0 

  dr alo sa  lasovania: 0 

O  e o v ške v sociálne slabšíc  rodinác  sa roku e v dy individuálne, po dohode 
s triednymi pani učiteľkami. 

5. Prerokovanie a 
sc válenienávr urozpo
čtuŠR 2019/2020 

 ávr rozpočtu  vrátane detailné oplánučerpania pre ŠR 2019/2020 predniesol Ing. 
Levčík.  ednotlivé polo ky boli prerokované a v prípade otázok vysvetlené. V sledok 
 lasovania  e nasledovn : 

 Početprítomn c :30 

 Hlasovalo za: 30 

 Hlasovalo proti: 0 

  dr alo sa  lasovania: 0 

6. Informácie od p. 
riaditeľky 

 

Pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová informovala o nasledovnom: 

 predstavila nov  pani zástupkyňu pre I. stupeň – Mgr. Líviu Slovinsk  

 začala sa rekonštrukcia telocvične s od adovanou dĺ kou trvania 3 mesiace. 
Žiaci bud  v čase telesne  v c ovy c odi  na prec ádzky. 

 pripravu e sa plán na obnovu doskočiš a v areáli školy 

 prirpavu e sa pro ekt na vytvorenie bezpečne  be ecke  drá y v dĺ ke 60 m. 
Bud  predlo ené alternatívne návr y. 

 

3. Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Po iada  všetk c  rodičov o   radu Rodičovské o príspevku vo 
v ške 25 eur/ die a. 

15. 11. 2019 Členovia RR 

4. Identifikované otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Prvotný vlastník 

1    
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5. Rozhodnutia zo zasadnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1   

6. Použité skratky 

Skratka  Vysvetlenie 

RR Rada rodičov 

ŠR Školsk  rok 

RŠ Riaditeľ školy 

PL Prezenčná listina 

7. Prílohy 

Počet strán Popis 

1 Plán práce na ŠR 2019/2020 

1  ávr  rozpočtu na 2019/2020 

1  ápisnica z voľby predsedníctva RR pre ŠR 2019/2020 

1 Prezenčná listina zo dňa 26. 09. 2019 

8. Podpisová doložka 

Zápis vyhotovil 

Dátum Meno Podpis 

30. 09. 2019 I. Tomášiková  

 


