
Zápis 
z plenárnej schôdze rodičovského združenia pri Základnej škole A. Sládkoviča Sliač, 

konanej dňa 08.októbra 2009 
 

Program schôdze: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti RRZ v šk. roku 2008/2009  
3. Správa o hospodárení s prostriedkami RRZ v šk. roku 2008/2009 
4. Odsúhlasenie výšky členského príspevku rodičov na šk. rok 2009/2010    
5. Návrh rozpočtu rodičovského združenia na šk. rok 2009/2010 
6. Doplňujúce voľby člena Rady školy 
7. Aktuálne informácie zo strany vedenia školy   
8. Diskusia 
9. Záver 

 
Schôdzu viedla Ing.Jana Raffajová – podpredsedníčka RRZ v šk.r.2008/09. 
V úvode privítala prítomných, poďakovala za dobrú prácu v mene rodičov vyučujúcim 

a zamestnancom školy a zaželala všetkým veľa pohody a energie do každodennej práce. 
 

2.  Správu o činnosti RRZ v šk. roku 2008/2009 predniesla Ing. Raffajová /viď. príloha zápisu/. 
 
3. Pani Eva Gašperová – hospodárka RRZ, oboznámila prítomných s prehľadom hospodárenia s 

príspevkami rodičov za šk. rok 2008/2009 /viď. príloha zápisu/. 
 
4.  Na zasadnutí výboru Rady RZ bol odsúhlasený návrh výšky členského príspevku rodičov na šk. 

rok 2009/2010 vo výške 7,- EUR na žiaka, pri viacdetných rodinách sa bude platiť len za 1 žiaka. 
Pri zozbieraní uvedeného príspevku sa rada RZ rozhodla znovu požiadať o pomoc triednych 
učiteľov. O  návrhu sa hlasovalo a bol zo strany prítomných rodičov jednohlasne prijatý. Nikto 
nebol proti a nikto sa hlasovania nezdržal. 
Zároveń sa schválil termín odovzdania týchto príspevkov do 31.10.2009. 
 

5. Na zasadnutí výboru Rady RZ bol vypracovaný návrh hospodárenia s členskými príspevkami 
rodičov a návrh rozpočtu rodičovského združenia na šk. r. 2009/2010, ktorý predniesla pani 
Gašperová  /viď. príloha zápisu/. 

      O návrhu rozpočtu RZ na šk. r.2009/10 sa hlasovalo a bol väčšinou hlasov prítomných rodičov 
schválený. Nikto nebol proti a nikto sa hlasovania nezdržal . 

 
6.  Informácie o fungovaní a kompetenciách Rady školy, ktorej činnosť je vymedzená aj zákonom, 

predniesla predsedkyňa RŠ Ing. Jana Raffajová. Oboznámila prítomných so zložením RŠ, jej 
činnosťou v minulom šk. roku. Rada školy má 9 členov v zložení: 3 zástupcovia rodičov, 2 
pedagogickí a 1 nepedagogický zamestnanec školy a 3 zástupcovia mesta Sliač – zriaďovateľa 
školy. 

      Po ukončení dochádzky ZŠ dcéry bývalej členky Rady Ing.arch. Turčanovej bolo potrebné zvoliť 
ďalšieho zástupcu rodičov. Výbor RRZ pripravil hlasovacie lístky pre doplňujúce voľby a Ing. 
Raffajová predstavila kandidátov – Ing. Petra Balgu, softwarového analytika a  p. Mareka 
Moravčíka, súkromného podnikateľa v automobilovej doprave. Voľba sa uskutoční 
prostredníctvom hlas. lístkov rozdaných do tried a spätne odovzdaných riaditeľovi školy v termíne 
do 12.10.2009. Informácie o výsledku volieb budú prezentované na webovej stránke školy. 

 
7. V ďalšom bode p .riaditeľ Mgr. Juraj Nemec stručne oboznámil prítomných s výsledkami 

výchovno-vyučovacieho procesu na škole v šk.r.2008/2009 a ďalšími aktuálnymi informáciami a 
plánmi školy na tento šk. rok. Zmena nastala aj na úrovni zástupcu riaditeľa školy pre II. stupeň, 



stal sa ním Mgr. Storoška. Zástupkyňou riaditeľa pre I. stupeň zostáva aj naďalej Mgr. 
Brestovanská. Staronovým riaditeľom školy zostáva Mgr. Juraj Nemec. 

      V šk. roku 2009/2010 našu ZŠ navštevuje 422 žiakov, mimoškolská činnosť sa organizuje 
prostredníctvom 30 krúžkov. 5. novembra 2009 sa v  5. a  9. ročníkoch uskutoční celoštátne 
testovanie žiakov KOMPARO. 

 
8. Do diskusie sa prihlásila p. Chabadová /7.A/, ktorá predniesla niekoľko námetov: 

 pripomienka k situácii, ktorá vznikla v 5. ročníku – rodičom sa nepáčila koncentrácia 
rómskych žiakov v prevažne jednej triede 

 navrhla príspevok do RRZ na každé školopovinné dieťa a nie na rodinu 
 rodičia by uvítali v ŠJ výber aspoň z 2 jedál, čo však nie je kapacitne možné, zaznela a j 

pripomienka k hygiene podávania jedál pracovníčkami ŠJ. 
 

Ďalšou diskutujúcou bola p. Výbohová /5.A/, ktorá vyslovila súhlas  s riešením problémov 
v piatych triedach a rovnomernom rozdelení rómskych detí do každej z tried. 
 
Mgr. Nemec reagoval na všetky príspevky – škola prijala opatrenia proti stretom detí a 
„zgrupovaniu sa“ rómskych žiakov počas vyučovania. Plánuje sa stretnutie riaditeľa školy 
s rómskymi rodičmi v Sielnici. 
 

9. Po skončení plen. schôdze boli naplánované triedne schôdzky RZ a Ing.Raffajová poprosila 
rodičov, aby si v každej triede zvolili zástupcu, ktorý bude pracovať v tomto šk. roku v Rade RZ 
a  prípadné požiadavky a námety, ktoré chcú z triedy vzniesť na RRZ a vedenie školy uviedli do 
zápisníc. 

 
 

Na záver schôdze Ing. Raffajová poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

            

 
 
        Zapísala: Ing. Považancová 
 
 
 
 
 

 


