
Zápisnica  zo zasadnutia Rodičovskej rady RZ pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
zo dňa 23.10.2018

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny 

Program:      

1. Otvorenie RRZ a privítanie
2. Voľba výboru RRZ a predsedu RRZ
3. Voľba predsedu a podpresedu občianskeho združenia pri ZŠ Pieninská
4. Informácia o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017/18
p. Ľ. Krajči Konzelmannová, správa Revíznej komisie o kontrole hospodárenia
5. Návrh a schválenie rozpočtu pre školský rok 2018/19 
6. Návrh plánu zasadnutí pre školský rok 2018/19
7. Rôzne – podnety na aktuálne témy
8. Diskusia a záver

K bodu 1):
Zasadnutie RRZ otvorila predsedníčka RRZ p. Mária Bravčoková, ktorá privítala prítomných rodičov a
p. riaditeľku PaedDr. Janku Prisažnú. 

K bodu 2): Voľba orgánov RRZ: 
Mária Bravčoková – predseda za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Ľubica Krajči Konzelmanová – hospodár za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Výkonný výbor:
Silvia Šarközi – člen za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Mgr. Ivana Zajíčková – člen za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Ing. Andrea Sámelová – člen za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Revízna komisia:
Silvia Šarközi – predseda za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Mária Marochničová – člen za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Andrea Kubíková – člen za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1

K bodu 3) Voľba štatutárov Občianskeho združenie pri ZŠ Pieninská
Ing. Marcela Bartková– predseda za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Ing. Koišová Zuzana – podpredseda za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1
Silvia Šarközi – revízor za: 24 proti: 0, zdržal sa: 1

K bodu 4): 
Informáciu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017/18 pripravila pani Ľubica Krajči Kon-
zelmanová a zároveň oboznámila prítomných so správou Revíznej komisie o kontrole hospodárenia – 
neboli nájdené žiadne nedostatky, správa je prílohou zápisnice.

Na  uloženie  vyzbieraných  finančných  príspevkov  do  ZRPŠ  naďalej  slúži  účet  vo   Fio  banke
SK6183300000002801314375, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX .
Disponentmi účtu zostávajú pani Krajči Konzelmanová a Mgr. Zajíčková. 
za: 24, proti: 0, zdržal sa: 1 

Vyzbieraný rodičovský príspevok v šk. r. 2017/2018: 4.375,-€
Výdavky v šk. r. 2017/2018: 3.314,80 €
Zostatok finančných prostriedkov zo šk. r. 2017/2018 k 20.9.2018: 4.135,16 €.
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K bodu 5): 
Predsedníčka RRZ p. Mária Bravčoková prítomných bližšie oboznámila s rozpočtom pre školský rok
2018/19, jednotlivé položky boli schválené nasledovne, v škole je 332 žiakov:
1. Žiacky parlament vo výške 120,00 €
2. Lyžiarsky výcvik vo výške 180,00 €
3. Plavecký výcvik vo výške 432,00 €
4. Mikuláš 2017 (0,50 €/žiak) vo výške 166,00 €
5. Cestovné – reprezentácia školy vo výške 250,00 €
6. MDD (1,- €/žiak) vo výške 332,00 €
7. Odmeny – koniec šk. roka vo výške 996,00 € (3 €/žiak)
8. Podpora matematických spôsobilostí vo výške 517,50 € + Klokan podľa počtu prihlásených:
Komparo – 4. ročník vo výške 265,50 € 
Komparo – 9. ročník vo výške 177 €
Klokan - vo výške 2,00 €/žiak 
MAKS- matematická korešpondenčná súťaž vo výške 75,00 €
9. Talentárium  vo výške 300,00 €
10. Veľká školská hra – Týždeň tanca vo výške 600,00 €
11. Športové podujatia organizované školou vo výške 300,00 €
12. Tradičné podujatia vo výške 440,00 €
13. Aktivity pre predškolákov vo výške 40,00 €
14. Raňajky pre mamičky, olovrant pre oteckov vo výške 160,00 €
15. Literárne, spevácke a jazyk. súťaže vo výške 100,00 €
16. Podpora dopravy – exkurzie I. stupeň 120,- , II. stupeň 180,-celkom 300,00 €

Rozpočet spolu vo výške: 5 233,50 € + suma za Klokana (bez príspevku na Klokana – zatiaľ nie je známy
počet detí)
Podrobnejší rozpočet je prílohou zápisnice.
za: 25, proti: 0, zdržal sa: 0

Schválená záloha, ktorá sa odovzdá p. tajomníčke ZŠ  vo výške  2 000,00 €  samostatne na I. a II. polrok 
za: 25, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 6): 
Predbežný plán zasadnutí RR pre školský rok 2018/19:
27.11.2018 o 17:00 hod.
19.02.2019 o 17:00 hod.
30.04.2019 o 17:00 hod.

K bodu 7):
- pani riaditeľka PaedDr. Janka Prisažná v krátkosti informovala prítomných rodičov o školských výsled-
koch za školský rok 2017/2018
- brigáda na vyčistenie okolia školy sa uskutoční v druhej polovici školského roka
- latky na opravu lavičiek pred školou a v átriu boli zabezpečené a lavičky sa budú opravovať na jar
- na stránke školy bola zriadená záložka pre potreby ZRPŠ – Rodičovská rada, kde budú umiestnené všet-
ky zápisnice zasadnutí ZRPŠ a aj ostatné potrebné dokumenty
- nákup na Mikuláša urobí p.Marcela Bartková

K bodu 8):
Na záver zasadnutia predsedníčka RRZ, p. Bravčoková, poďakovala prítomným za účasť.

Banská Bystrica, 23.10.2018
Zapísala:  Zuzana Koišová                                                             Overila: Mária Bravčoková   

podpis:             v.r.
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