
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov občianskeho združenia Sliačske pramene 
zo dňa 04. 06. 2014 

 
Program zasadnutia : 

Otvorenie zasadnutia 
1. Informácia o použití finančných prostriedkov za uplynulé obdobie 
2. Informácia o zriadení novej schránky elektronickej pošty a zdieľaného disku 
3. Informácie o ukončení členstva v Rade rodičovských združení 
4. Rôzne, diskusia 

Záver 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny – celkom 14 zástupcov z jednotlivých tried 
Pozvaní hostia: Mgr. Katarína Krutá – riaditeľ školy 

 

Otvorenie 
Zasadnutie otvorila Katarína Sabolová, predseda Rady RZ v šk. roku 2013/2014. Privítala prítomných rodičov – 
zástupcov jednotlivých tried a riaditeľku školy Mgr. Katarínu Krutú. Podľa prezenčnej listiny konštatovala, že sú 
zúčastnení zástupcovia 14 tried z celkom 19 tried, teda zasadnutie je uznášaniaschopné–s účasťou nad 50 %. 
 

K bodu 1 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že od minulého zasadnutia rady rodičov boli použité finančné prostriedky na 
nasledovné účely: 
1. Príspevok na nákup streleckej výstroje pre strelecký krúžok (p. Máľusová) ...................................... 400,-    EUR 
2. Záloha na požiadavku (p. uč. Lysičanová) .................................................................................... 150,-    EUR 
3. Príspevok na dopravu do školy v prírode ................................................................................... 100, -   EUR 
4. Príspevok pre žiaka 4.A triedy Mareka Berkyho určený pre úhradu poplatku za školu v prírode 90, -   EUR 
5. Príspevok na zakúpenie sladkostí na MDD ................................................................................. 118,85 EUR 
6. Úhrada multimediálneho predstavenia (2 EUR/žiaka) ................................................................ 720,-   EUR 
7. Úhrada poštovného  z korešpondencie pre DÚ (2% ) .................................................................. 6,60 EUR 
8. Úhrada platby za koráliky (p. Gafríková) ..................................................................................... 12.-    EUR 

 

K bodu 2 
Katarína Sabolová informovala prítomných rodičov, že bola zriadená schránka elektronickej pošty 
sliacskepramene.rr@gmail.com ktorá bude slúžiť pre komunikáciu s rodičmi. Následne Martin Ondrušek predložil 
návrh na vytvorenie zdieľaného disku (Google) v rámci ktorého by sa na takomto disku zhromažďovala agenda 
súvisiaca s činnosťou rady rodičov a zo zasadnutí rady. Prístupy ku disku bude prideľovať predseda rady rodičov 
v spolupráci s Martinom Ondrušekom. Prístup bude umožnený iba zástupcom z jednotlivých tried na základe ich 
oznámenej e-mailovej adresy v službe Gmail. Prístup bude iba na otváranie dokumentov bez možnosti ich úprav či 
vymazania. Rovnaký prístup bude mať aj riaditeľka školy Mgr. Katarína Krutá. Každý zo zástupcov z jednotlivých tried 
dostal alebo v dohľadnej dobe dostane formou e-mailu internetový odkaz smerujúci na tento zdieľaný disk.  

 

K bodu 3 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že odo dňa 30.6. 2014 koní členstvo v Slovenskej rade rodičovských združení. 
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 586,90 EUR budú prevedené na účet OZ Sliačske Pramene 
 

K bodu 4 
Riaditeľka školy Mgr. Katarína Krutá sa poďakovala rade rodičov za jej prácu a príspevky počas školského roka 
2013/2014. Tiež informovala o brigáde žiakov 9 ročníka v sliačskych kúpeľoch, za čo škola formou protislužby získa 
bezplatný prenájom bazéna na plavecký výcvik. 
Zástupkyňa 3.A triedy položila otázku, prečo nie je v tomto ročníku plánovaná škola v prírode. Riaditeľka školy Mgr. 
Katarína Krutá odpovedala, že škola v prírode sa absolvuje 1 x počas prvého stupňa a je to plánované v štvrtom 
ročníku. Ak chce trieda uskutočniť školu v prírode v inom ročníku, bude si zabezpečovať aj financovanie pedagogického 
personálu (animátori nie sú považovaní za pedagogických pracovníkov). 
Katarína Sabolová predniesla požiadavku zo strany občianskeho združenia na zakúpenie kancelárskych pomôcok 
a pečiatky pre potreby OZ Sliačske pramene vo výške cca 50 EUR. Požiadavka bola odsúhlasená. 
Katarína Sabolová ďalej informovala rodičov, že bolo v minulosti zvykom prispieť na rozlúčku s deviatakmi. 
Zabezpečenie upomienkových predmetov však zvykli realizovať rodičia. Vzhľadom na skutočnosť, že zástupcovia 
deviatakov neboli na tomto zasadnutí rady rodičov, budú o predpokladanom príspevku (200 EUR) informovaní 



prostredníctvom e-mailu. 
 
Katarína Sabolová na koniec zasadnutia poďakovala prítomným rodičom ako aj riaditeľke školy za účasť a informovala, 
že prvé zasadnutie rady rodičov v školskom roku 2014/2015 bude v druhom alebo treťom septembrovom týždni.  

 

 
 
V Sliači dňa 07. 06. 2014 
 
 Zapisovateľ: ….................................................. Overovateľ:  ..................................................... 

     Martin Ondrušek   ...                  Rastislav Urda 


