
Zápisnica  

zo zasadnutia výboru ZRPŠ konaného dňa  20.9.2016 

 

Prítomní:  Bc.Peter Iliaš 

Ing.Katarína Pánisová 

PaedDr.Katarína Imreová 

Mgr.Petra Sládkayová 

Branislav Krpelan 

Jaroslav Mazán 

Mgr.Martin Škraban, hosť 

Mgr.Daniela Pršová,hosť 

 

Neprítomní:  Ingrid Balejová 
   

   

Program: 

  1.Otvorenie, kontrola uznesenia 

  2.Vyhodnotenie školského roku 2015/2016 

  3.Správa o hospodárení, návrh rozpočtu 

  4.Rôzne 

  5.Diskusia 

  6.Uznesenie 

 

K bodu1:  Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda výboru Bc. Peter Iliaš. 

S programom zasadnutia členov oboznámila pani Imreová, tajomníčka, a  

previedla kontrolu uznesenia. Na zasadnutí výboru 5.5.2016 bolo prijaté 

ukladacie uznesenie - uskutočniť triedne ZRPŠ a zvoliť zástupcov rodičov do 

budúcej rady školy. Ukladacie uznesenie bolo splnené. 

K bodu 2: Riaditeľ školy, Mgr. Martin Škraban, vyhodnotil školský rok 2015/2016. 

Konštatoval, že výsledky dosiahnuté v Testovaní 9, v SJL aj MAT,  

Testovaní 5 ako aj v súťažiach (vedomostných aj športových) patria už 

niekoľko rokov po sebe medzi vynikajúce. 

K bodu 3: Niektoré kapitoly boli prečerpané, iné čerpané v súlade s plánom a niektoré 

neboli vyčerpané. Kontrolu čerpania rozpočtu vykonala pokladníčka ZRPŠ 

pani Pánisová. Podrobné čerpanie rozpočtu bude prečítané aj do rozhlasu na 

plenárnom ZRPŠ. 

K bodu 4: V rôznom pán riaditeľ informoval prítomných o: 

 - stave výstavby multifunkčného ihriska, 

            - školských aktivitách v októbri ( plavecký výcvik žiakov 3.roč., už  tradičná 

imatrikulácia prvákov, nočná škola ročníkov 1-4),  

 - pretrvávajúcom zvýšenom záujme o ŠKD, 

 - doplnení  výboru o 1 člena, 



  - príspevku MŠVVaŠ SR na školy v prírode a lyžiarsky výcvik, 

 - aj tento školský rok sa žiaci zúčastnia  pobytu v škole v prírode, 

- čerpaní  príspevku 15 000.-€ z pokladne ZRPŠ na multifunkčné ihrisko. 

   

 

K bodu 5: Diskusné príspevky sa týkali jednotlivých bodov programu. Najdôležitejším 

bodom diskusie bol návrh na prípadné zvýšenie príspevku ZRPŠ, respektíve 

návrh, aby rodičia prispievali nielen na najstaršie dieťa v škole, ale zníženou 

sumou aj za ďalšie deti (mladších súrodencov). Cieľom navýšenia bola pomoc 

škole a obci s dobudovaním sieťového oplotenia okolo nového ihriska. Obidva 

návrhy boli zamietnuté a schválený bol návrh p. Iliaša. Navrhol uskutočniť, 

súčasne s bežným rodičovským príspevkom do ZRPŠ, aj mimoriadny 

(dobrovoľný) príspevok, určený v plnej výške iba na dokončovacie práce na 

multifunkčnom ihrisku, najmä na dokončenie oplotenia. 

 

K bodu 6: Uznesenie 

  Výbor ZRPŠ: 

  a) berie na vedomie: 

  - vyhodnotenie školského roku 2015/2016, 

  - informáciu o hospodárení, 

  - informáciu o aktivitách školy v októbri, 

  - informáciu o zvýšenom záujme o ŠKD, 

  - informáciu o pobyte žiakov v škole v prírode, 

 - príspevku MŠVVaŠ SR na lyžiarsky výcvik, 

  - diskusné príspevky 

  b) schvaľuje : 

  - dofinancovanie oplotenia multifunkčného ihriska formou dobrovoľného 

rodičovského príspevku, 

  - uhradenia nákladov na basketbalový kôš z rozpočtu ZRPŠ,  

- rodičovský príspevok vo výške 10.-€ na rodinu 

c) ukladá: 

- uskutočniť plenárne a triedne ZRPŠ T: 12.10.2016 

        Z: vedenie školy 

  - doplniť výbor ZRPŠ o 1 člena 

 (navrhnutá p. Ivana Kútna)  Z: vedenie školy 

   

 

 

V Nitrianskom Rudne 20.septembra 2016   Zapísala: PaedDr.Katarína Imreová 

 

 

 


