
 

 

                                       ZÁPISNICA 

                               zo zasadnutia rodičovskej rady ZŠ Mlynská v Stropkove 

 

Dátum:  27.9.2018 

Prítomní: 23 z 27 triednych dôverníkov ( podľa prezenčnej listiny) a prizvaná zastupujúca riaditeľka  

                  Mgr. Mariana Rusnáková 

Program:  

 

     1., Úvod a návrh programu 

     2., Informácia zastupujúcej riaditeľky školy 

     3., Informácia o čerpaní rodičovského príspevku za šk. rok 2017/2018 

     4., Voľba predsedu RR, účtovníka, a disponentov k účtu príspevkov z rodičovského združenia 

     5., Informácia o poistení žiakov a návrh výšky RP na šk. rok 2018/2019 

     6., Podnety z rodičovských združení 

     7., Rôzne 

     8., Návrh a schválenie uznesenia 

     9., Záver 

ad 1) Predsedníčka RR privítala prítomných triednych dôverníkov a Mgr. Marianu Rusnákovú.    

Predniesla návrh programu, ktorý prítomní schválili. 

ad 2) Zastupujúca riaditeľka školy informovala:  o úspechoch školy a žiakov 

                                                                                      o počte žiakov      

                                                                                      o rekonštrukciách areálu školy 

                                                                                      o školskom poriadku 

                                                                                      Brejky karty 

                                                                                      vyplácanie cestovného 1x mesačne 

ad3) Ing. Antónia Šeršeňová informovala prítomných o čerpaní rodičovského príspevku a o zostatku 

z šk. roku 2017/2018 

ad4) Prítomní odsúhlasili výbor zvolený minulého roku: Predseda Rodičovskej rady: Tatiana Cichá 8.A 

                                                                                                    Účtovník: Ing. Antónia Šeršeňová VII.C. 

                                                                                                    Za 1. stupeň  Ing. Katarína Jevočinová V.B. 

                                                                                                    Za 2. stupeň Ing. Jana Luberdová V.C. 



 

 

 

za bolo: 23, proti: 0, zdržalo sa : 0 

Disponentov k účtu: Tatianu Cichú a Ing. Janu Luberdovú 

za bolo: 23,  proti: 0, zdržalo sa : 0 

ad 5) Prítomní vybrali a schválili ponuku poistenia ALLIANZ slovenská poisťovňa, a.s. na 

poistenie žiakov proti krádeži ( 0,40 € na žiaka), a úraze v škole a pri školských akciách 

(1,50€/ na žiaka) Prítomní schválili výšku RP v navrhovanej výške 12,-€ ( za 23, proti 0, 

zdržalo sa 0) s tým, že rodičia ho môžu zaplatiť v 2 splátkach: 1. splátku vo výške 6,-€ do 

31.10.2018 a 2. splátku vo výške 6,-€ do 31.1.2019. Prítomní tiež odsúhlasili, aby tomu kto 

nezaplatí  1. resp.2: splátku= nebude mu daný Mikulášsky resp. MDD balíček. Prítomní 

taktiež jednohlasne odsúhlasili , že zaplatený príspevok sa v prípade odchodu žiaka zo školy 

nebude vrátený. Taktiež bol schválený rozpočet na šk. rok 2018/2019. ( v prílohe ) 

za bolo: 23, proti:  0,  zdržalo sa: 0 

ad 6) Návrh 1. stupňa:  možnosť platiť za školský klub elektronickým prevodom. 

          Návrh 2. stupňa: automat na kávu v areáli školy – pre rodičov a učiteľov školy 

ad 7) Rôzne- dozrieť na výber rodičovského príspevku 

ad 8) Uznesenie: 

RR na svojom zasadnutí  dňa 27.9.2018 

a., berie na vedomie- informácie od zastupujúcej riaditeľky školy M. Rusnákovej 

                                     - informáciu o čerpaní RP v šk. roku 2017/2018 

b., schvaľuje - poistenie žiakov  krádež ( 0,40 €) úraz ( 1,50€) 

                       - návrh výšky RP 12,-€ na žiaka 

                       - výšku príspevku na Mikulášsky balíček na 1,30 €  

Uznesenie prítomní schválili – za bolo 23, proti 0, zdržalo sa 0 

ad 9) Na záver predsedníčka RR poďakovala prítomným triednym dôverníkom za vysokú 

účasť a výbornú spoluprácu. 

 

 

 


