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

Schôdza sa uskutočnila dňa 05. októbra 2010 v priestoroch školy A. Sládkoviča. 

Ing. Katarína Sabolová – predsedníčka RRZ viedla schôdzu rodičovského združenia 
v školskom roku 2010/2011. V úvode privítala prítomných rodičov zástupcov školy 
a RRZ. 

Program schôdze: 

1. Otvorenie 
2. Správa o činnosti RRZ v školskom roku 2009/2010 
3. Správa o hospodárení s prostriedkami RRZ v školskom roku 2009/2010 
4. Odsúhlasenie výšky členského príspevku rodičov na školský rok 2010/2011 
5. Návrh rozpočtu rodičovského združenia na školský rok 2010/2011 
6. Doplňujúce voľby člena Rady školy 
7. Aktuálne informácie z strany  
8. Diskusia 
9. Záver   

2. Správu o činnosti RRZ v školskom roku 2009/2010 predniesla Ing. Sabolová /viď. 
príloha zápisu/. 

3. Prehľad hospodárenia s príspevkami rodičov za školský rok 2009/2010 predniesla 
Evka Gašperová  hospodárka RRZ /viď príloha zápisu/. 

4. Na zasadnutí výboru Rady RZ bolo voľbou odsúhlasená výška členského príspevku 
rodičov na školský rok 2010/2011 vo výške 7,- eur na žiaka v prípade, že školu 
navštevuje viac detí z 1 rodiny platí sa príspevok raz . Návrh bol hlasovním zo strany 
rodičov jednoznačne schválený. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Rodičia 
boli vyzvaní, aby prehodnotili spôsob prideľovania odmien a darčekov na Mikuláša pre 
deti, ktorých rodičia neprispeli príspevkom do RRZ. Výsledok bude jasný so zápisov 
z triednych schôdzok v jednotlivých triedach.    

5. Návrh rozpočtu hospodárenia rodičovského združenia na školský rok 2010/2011 bol 
vypracovaný na Rade RZ. Návrh predniesla pani Gašperová Eva /viď. príloha zápisu/. 

Rozpočet RZ na školský rok 2010/2011 bol schválený väčšinou hlasov prítomných 
rodičov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 

6. Informácie o fungovaní a kompetenciách Rady školy, ktorej činnosť je vymedzená aj 
zákonom, predniesla predsedníčka RRŠ Ing. Sabolová Katarína. Prítomní rodičia 
zástupcovia školy a zástupcovia RRZ boli oboznámení so zložením RŠ, jej činnosťou 
v školskom roku 2009/2010. Rada školy má 9 členov v zložení : 3 zástupcovia rodičov, 2 
pedagogickí a 1 nepedagogický zamestnanec školy a 3 zástupcovia mesta Sliač – 
zriaďovateľa školy.  Za rodičov zastupujú pán Moravčík a pán Šmál. Voľba tretieho 
zástupcu sa uskutoční, pretože bývalá členka Ing. Janka Raffajová je mamičkou syna, 



ktorý už základnú školskú dochádzku na škole ukončil.  Ing. Sabolová predstavila 
kandidátov : 

 Mgr. Čekanová Anna - podnikateľka v cestovnom ruchu 

pani Balgová Lýdia   -  zamestnaná v súkromnom sektore ako 
administratívny pracovník  

Voľba sa uskutoční prostredníctvom hlasovacích lístkov. Lístky s menami kandidátov 
budú rozdané do tried a spätne odovzdané riaditeľovi školy. Termín ukončenia 
hlasovania je určený na 08.10.2010. Informácie o výsledku volieb budú prezentované na 
webovej stránke školy. 

7. Pán riaditeľ Mgr. Nemec Juraj oboznámil prítomných rodičov s výsledkami výchovno - 
vyučovacieho procesu na škole v školskom roku 2009/2010. Ďalej informoval 
o výsledkoch školy.  

Predniesol plány školy na školský rok 2010/2011. Oboznámil rodičov z minuloročnou 
inšpekciou , ktorá prebehla na škole a skončila úspešne. 

Pán riaditeľ poďakoval RRZ za pomoc a ústretovosť pri zabezpečovaní pomôcok a odmien 
do súťaží uskutočňovaných školou.  

V školskom roku 2010/2011 základnú školu A. Sládkoviča, Sliač navštevuje 416 žiakov 
z toho 187 dievčat a 229 chlapcov. Na škole je 21 tried. 

Mimoškolská činnosť sa organizuje prostredníctvom 28 krúžkov. Bolo odovzdaných 415 
vzdelávacích poukazov. Minimálny počet detí v jednom krúžku je 12. 

 

8. Do diskusie sa prihlásili pán Chovanec vzniesol požiadavku o odovzdávaní prváčikov 
do rannej družiny. Nakoľko má dcérku, ktorá navštevuje 1 ročník a nosí ju do rannej 
družiny. Žiadal o zmenu pri odovzdávaní dieťaťa, aby dcérku mohol odprevadiť až 
k dverám triedy a odovzdať ju priamo pani vychovávateľke a nie k dverám školy. 
Požiadavke pán riaditeľ vyhovel.    

 

10. Po skončení plenárnej schôdze prebiehali triedne schôdzky RZ. V každej triede bol 
volený zástupca do Rady RZ, prostredníctvom ktorého budú rodičia prezentovať svoje 
návrhy a požiadavky na Radu RZ.   
11. Na záver schôdze predsedníčka Ing. Sabolová poďakovala všetkým prítomným za 
účasť.     

 

Dňa: 5.10.2010     Zapísala: Lýdia Balgová 

 



 

   

     

   


