
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Základnej škole Nováky 
uskutočnenej dňa  17. 09. 2013 

 
 
Prítomní  :   viď prezenčná listina 
 
Hostia      :   PaedDr. Anna Chlupíková – riaditeľka školy  
 
P r o g r a m      

1.   O t v o r e n i e   
2.   Voľba Výkonného výboru Rodičovskej rady, zástupcov rodičov do  
      Rady školy a Revíznej komisie pri ZŠ Nováky 
3.   Výsledky hospodárenia za školský rok 2012/2013 
4.   Návrh rozpočtu Rodičovského združenia pri ZŠ Nováky na školský  
      roky 2013/2014  
5. Školský poriadok  
6. Diskusia 
7. Z á v e r  

 
 
K bodu č. 1/    O t v o r e n i e   
 
Zasadnutie rodičovskej rady otvoril a viedol predseda Mgr. Ivan Putiška, ktorý privítal 
na zasadnutí pani riaditeľku ZŠ PaedDr. Annu Chlupikovú a všetkých prítomných 
členov s konštatovaním, že zasadnutie Rodičovskej rady pri ZŠ Nováky  je uznášania 
schopné.  
 
 
K bodu  č. 2/    Voľba Výkonného výboru Rodičovskej rady, zástupcov rodičov  
                        do Rady školy a Revíznej komisie pri ZŠ Nováky 
 
Členovia Rodičovskej rady - dôverníci z jednotlivých tried ročníkov 1.–9. volili 
Výkonný výbor Rodičovskej rady, zástupcov rodičovskej rady do Rady školy  
a Revíznu komisiu pri ZŠ Nováky.  
 
PaedDr. Anna Chlupíková oboznámila s fungovaním a  základným cieľom činnosti 
Rodičovskej rady a Rady školy.  
 
Po hlasovaní je zloženie členov Rodičovskej rady, Rady školy a Revíznej komisie pri 
ZŠ Nováky  nasledovné:    
 
 
Výkonný výbor Rodičovskej rady pri ZŠ Nováky 
Mgr. Ivan Putiška    -  predseda  
Katarína Hrdá   -  podpredseda 
Iveta Roháčová   -  tajomník  
Bc. Klára Benková    -  hospodár  



 
 
Rada školy pri ZŠ Nováky  
Peter Daubner      
Mgr. Alexander Ravinger    
Iveta Roháčová 
Mgr. Ivan Putiška 
 
Revízna komisia pri ZŠ Nováky  
Anna Jánošíková   -  predseda  
Jozef Michálek   -  člen  
Peter Jakubis    -  člen 
 
 
K bodu  č. 3/    Výsledky hospodárenia za školský rok 2012/2013 
 
Informáciu o výsledku hospodárenia v školskom roku 2012/2013 predložila Bc. 
Benková, hospodár Rodičovskej rady pri ZŠ Nováky.  
 
V školskom roku 2012/2013 bol zaznamenaný príjem na účet vo výške 3 230 € 
z poplatku 
 ZRPŠ a 889,70 € z 2% daní, čo je celkovo 4 119,70 a výdaj vo výške ?????? €. 
Zostatok na účte Rodičovského združenia pri ZŠ Nováky ku dňu 30.06.2013 
predstavuje  sumu vo výške 3791,08  €.  
 
Rodičovská rada pri ZŠ Nováky informáciu o výsledkoch hospodárenia za školský 
rok 2012/2013 zobrala na vedomie.  
 
 
 
K bodu č. 4/ Návrh rozpočtu Rodičovského združenia pri ZŠ Nováky na školský  

rok  2013/2014  
 
Návrh rozpočtu Rodičovského združenia pre školský rok 2013/2014 predložila Bc. 
Klára Benková, hospodár Rodičovskej rady pri ZŠ Nováky.  
 
Rozpočet bol spracovaný na základe výsledkov hospodárenia v školskom roku 
2012/2013 a z predpokladu členských príspevkov v školskom roku 2013/2014. 
Celkový počet žiakov v školskom roku 2013/2014 je 401.  
 
Rodičovské združenie pri ZŠ Nováky návrh rozpočtu na školský rok 2013/2014  
s c h v a ľ u j e s poznámkou, že v prípade potreby môžu byť jednotlivé položky 
rozpočtu navýšené alebo znížené v nadväznosti na skutočný príjem z členských 
príspevkov 10 €/žiak v školskom roku 2013/2014.  
 
Rodičovská rada ukladá hospodárovi RR o uskutočnených zmenách v rozpočte na 
školský rok 2013/2014 informovať 1-krát za polrok na rokovaní Rodičovskej rady pri 
ZŠ Nováky.    
 



Rodičovská rada ďalej schvaľuje návrh termínu výberu členského príspevku 10 
€/žiaka, ktorý  bude prebiehať v termíne do 30.11.2013. Menný zoznam žiakov, ktorí 
neuhradili členský príspevok predloží hospodár na rokovaní RR v mesiaci 12/2013.  
 
V prípade neuhradenia členského príspevku do uvedeného termínu bude zaslaný 
rodičom žiaka list predsedu RR s upozornením, že v prípade mimoškolských 
a školských aktivít nebude žiakovi poskytnutý bonus z príspevkov RR pri ZŠ Nováky.  
 
Rodičovská rada pri ZŠ Nováky ďalej schvaľuje : 
 výdaje do 66 € schvaľuje predseda Rodičovskej rady Mgr. Putiška,    
 výdaje do 166 € schvaľuje Výkonný výbor Rodičovskej rady   
 výdaje nad 166 € schvaľuje Rada školy pri ZŠ Nováky.  

 
Rozpočet Rodičovského združenia pri ZŠ Nováky na školský rok 2013/2014 tvorí 
prílohu k zápisnici Rodičovskej rady  zo dňa 17.09.2013. 
 
K bodu  č. 5/    Školský poriadok  - P. riaditeľka Chlupíková oboznámila so šk. 
poriadkom na šk. rok 2013/2014 aj radu rodičov, ktorá nemala k predloženému 
dokumentu žiadne pripomienky.  
 
K bodu  č. 6/    Diskusia 
 
p. Hrdá – informácia o pripomienke rodičov na verbálny prejav  PaedDr. Trlíka Jána  
 
p. Baláková – pripomienka na desiatovanie deviatakov  (nehygienické z dôvodu, že 
trieda sa nachádza pri soc. zariadení) 
 
p. Ravinger – návrh na tablo učiteľov, aby žiaci, ktorí sú noví, sa vedeli orientovať, 
ako aj rodičia. 
 
 
 
K bodu  č. 7/      Z á v e r  
Na záver predseda Rodičovskej rady Mgr. Putiška poďakoval všetkým prítomným 
členom,  ako aj pani riaditeľke PaedDr. Chlupíkovej za účasť na zasadnutí 
rodičovskej rady.   
 
 
 
 
 
Zapísala : Ing. Ingrid Kmeťová, v.r. 
                  
 
 
 
 
V Novákoch dňa  17. 09. 2013 
 
 


