
Zápisnica zo zasadania Rady rodičov ZRPŠ zo dňa 18.10.2021 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Správa o finančnom hospodárení ZRPŠ 

3. Voľba predsedu, tajomníka a hospodára Rady rodičov (ďalej len „RR“) na šk. rok 2021/2022 

4. Webová stránka školy – doplnenie informácií ZRPŠ 

5. Výška členského na školský rok 2021/2022 

6. Zostavenie rozpočtu na školský rok 2021/2022 

7. Pripomienky a návrhy rodičov / diskusia 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

1. Otvorenie 

Prítomných privítala a s programom oboznámila tajomníčka ZRPŠ, p. Mgr. Timea 

Selnekovičová. 

 

2. Správa o finančnom hospodárení ZRPŠ 

Prítomní členovia boli oboznámení o: 

- príjmoch a výdavkoch v školskom roku 2020/2021, 

- stave finančných prostriedkov k 31. 8. 2021, t. j. o stave finančných prostriedkov na 

bankovom účte a v pokladni. 

 

3. Voľba predsedu, tajomníka a hospodára RR na školský rok 2021/2022 

Za predsedu ZRPŠ bol jednohlasne zvolený p. Štefan Hipp, na pozíciu tajomník bola 

jednohlasne zvolená Mgr. Timea Selnekovičová a za hospodára ZRPŠ bola jednohlasne zvolená 

Ing. Jana Gálová.  

4. Webová stránka školy – doplnenie informácií ZRPŠ 

Pani riaditeľka ZŠ s MŠ poskytne prihlasovacie údaje na webovú stránku školy p. Timei 

Selnekovičovej, ktorá bude zverejňovať informácie týkajúce sa ZRPŠ na stránke školy (menný 

zoznam členov Rady rodičov ZRPŠ, štatút, hospodárenie, rozpočet, iné informácie...). 

 

5. Výška členského na školský rok 2021/2022 

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa pristúpilo k jednorazovému zníženiu sumy 

členského príspevku na tento školský rok. Samotnému návrhu konkrétnej výšky členského 

predchádzal prieskum medzi rodičmi cez členov RR ZRPŠ. 

Na základe tohto prieskumu a po vzájomnej diskusii bol odsúhlasený návrh členského príspevku 

vo výške 15 €/rodina. K tomuto bude pripravený informačný list pre rodičov detí, pre 

vysvetlenie - na aký konkrétny účel a za akých okolností sú finančné prostriedky ZRPŠ 

investované, čo je z týchto zdrojov podporované. Informácia bude zverejnená na webovej 

stránke školy. 

 

6. Zostavenie rozpočtu na školský rok 2021/2022 

Na základe podkladov o finančnom hospodárení za predchádzajúce obdobie a predpokladu 

príjmov na školský rok 2021/2022 bol zostavený a schválený rozpočet. Schválený rozpočet 

tvorí súčasť tejto zápisnice.  

 



7. Návrhy a pripomienky rodičov / diskusia 

a) stravovanie detí s intoleranciou na určité druhy potravín – pani riaditeľka informovala 

členov Rady rodičov o možnostiach individuálneho stravovania detí. Na základe 

predložených zákonných podmienok - je tento proces je veľmi náročný, aj pri najväčšej 

snahe v prevádzkových možnostiach našej školy nerealizovateľný. Nakoľko však vedenie 

školy vychádza  rodičom v ústrety v rámci riešenia konkrétnych prípadov, pani riaditeľka 

odporučila, aby sa rodičia, ktorí tento problém majú, obrátili priamo na vedenie ZŠ s MŠ 

Šoporňa a snažili sa nájsť individuálne riešenie prijateľné pre obidve strany, 

b) fungovanie ranného školského klubu detí – ranný školský klub detí je v prevádzke od 

18.10.2021, 

c) úprava exteriéru materskej školy – rodičia detí materskej školy sa vyjadrili, že sú ochotní 

prispieť svojimi silami pri úprave exteriéru materskej školy, 

d) použitie prostriedkov ZRPŠ na kúpu vybavenia triedy MŠ po zatopení triedy 

v školskom roku 2019/2020 – námietka člena rady rodičov ZRPŠ – obnova zariadenia mala 

byť realizovaná z prostriedkov poistného plnenia. Vysvetlenie: nakoľko poistné plnenie 

nepostačovalo na kompletnú obnovu triedy, na dovybavenie nábytkom boli použité 

prostriedky ZRPŠ (prostriedky, ktoré boli zahrnuté do schváleného rozpočtu, t.j. neboli 

vyčlenené pre tento účel ďalšie prostriedky ZRPŠ – mimo schváleného rozpočtu). 

 

8. Uznesenie 

Rada rodičov bola uznášaniaschopná (z 21 členov bolo prítomných 15) a v súlade so štatútom 

RR boli členovia výkonného výboru, t. j. predseda, tajomník a hospodár právoplatne zvolení do 

jednotlivých funkcií. 

9. Záver 

    Tajomníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie Rady rodičov ukončila. 

 

 V Šoporni, 18. 10. 2021 

 

zapísal: Ing. Jana Gálová 

overil: Mgr. Timea Selnekovičová                                                

                                                                                                            

 

            

 

                                                                                                        Mgr. Timea Selnekovičová 

tajomník RZ 


