
Zápisnica  zo zasadnutia Rodičovskej rady RZ pri ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
zo dňa 6.10.2020

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny 

Program:      

1.  Otvorenie RRZ a privítanie
2. Voľba výboru RRZ a predsedu RRZ
3. Informácia o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019/20
p. Ľ. Krajči Konzelmannová, správa Revíznej komisie o kontrole hospodárenia
4. Návrh a schválenie rozpočtu pre školský rok 2020/21
5. Návrh plánu zasadnutí pre školský rok 2020/21 - neprerokované
6. Prerokovanie štatútu Rodičovského združenia – doplnenie hlasovania formou "per rollam"
7. Rôzne – podnety na aktuálne témy
8. Diskusia a záver

K bodu 1):
Zasadnutie RRZ otvorila predsedníčka RRZ p. Mária Bravčoková, ktorá privítala prítomných rodičov.
Oboznámila  prítomných, že z dôvodu prijatých epidemiologických opatrení  sa uskutočnilo zasadnutie
skôr,  kým  nie  je  zakázané  stretávanie  resp.  zavreté  školy.  Z  tohto  dôvodu  nedošlo  k  podrobnému
vykomunikovaniu  navrhovaného  rozpočtu  s  p.  riaditeľkou  v  nových  navrhovaných  položkách.  Pani
riaditeľka  PaedDr.  Janka  Prisažná  sa  ospravedlnila  z  dôvodu  hospitalizácie,  počas  zasadnutia  bola
oslovená telefonicky a odpovedala na otázky. 

K bodu 2):
Voľba orgánov RRZ: 
predseda RRZ:
pani Mária Bravčoková – predseda za: 18 proti: 0, zdržal sa: 0
hospodár:
pani Ľubica Krajči Konzelmanová – hospodár za: 18 proti: 0, zdržal sa: 0

Výbor RRZ:
pani Ivana Janušeková – člen 
pani Zuzana Koišová – člen 
pani Ľubica Krajči Konzelmanová – člen 
za: 18 proti: 0, zdržal sa: 0

Revízna komisia:
pan Ján Chomič – člen 
pani Ľubica Krajči Konzelmanová – člen 
pán Miroslav Hutár - člen
za: 18 proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 3): 
Informáciu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2019/20 pripravila pani Ľubica Krajči Kon-
zelmannová a zároveň oboznámila prítomných so správou Revíznej komisie o kontrole hospodárenia –
neboli nájdené žiadne nedostatky.  Revízna komisia zasadne a prekontroluje správnosť účtovných do-
kladov, do zrýchleného termínu  stretnutia Rady  nebolo možné vykonať kontrolu. O výsledku kontroly
revíznej komisie bude vyhotovená správa a zaslaná členom RRZ.

Na  uloženie  vyzbieraných  finančných  príspevkov  do  ZRPŠ  naďalej  slúži  účet  vo   Fio  banke
SK6183300000002801314375, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX .
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Disponentmi účtu sú pani Krajči Konzelmanová a pani Kubíková. 
za: 18, proti: 0, zdržal sa: 0 

Rozpočet Rady rodičovského združenia na rok 2020/21
Vyzbieraný rodičovský príspevok v šk. r. 2019/2020:   4.055,00€

                                                                                                          Výdavky v šk. r. 2019/2020:  3.282,70€
Zostatok finančných prostriedkov zo šk. r. 2019/2020 k 23.9.2019:  3.337,80 €

K bodu 4): 
Predsedníčka RRZ p. Mária Bravčoková prítomných bližšie oboznámila s rozpočtom pre školský rok
2020/21, jednotlivé položky boli schválené nasledovne:
1/ Žiacky parlament                                   120,-    
Podpora činnosti ŽP, príspevok je určený na propagačný materiál, ceny za umiestnenie  v súťažiach a 
tradičných podujatiach. (O najoriginálnejšiu tekvicu, Ekošarkan, Najkrajšie logo ŽP, Vianočná ikebana, 
Stavanie snehuliakov, Tradičné dni – Deň vody, Deň naopak, valentínsky deň, Deň Zeme,  Týždeň čistoty,
Svetový deň pohybu, Cena pre najaktívnejší triedny kolektív)
2 / Lyžiarsky výcvik  3. a 4. ročník          200,-

Príspevok na dopravu  – lyžiarska gramotnosť všetkých žiakov v ročníku.
3/ Plavecký výcvik   4,-€/1 žiak   2.,3.,5. ročník                                 500,-        
Príspevok na dopravu  – plavecká gramotnosť všetkých žiakov v ročníku.   
4/ Mikuláš     0,-
4/ Cestovné na účely reprezentácie školy                                          100,-    
Príspevok na preplácanie cestovného žiakom a sprevádzajúcim pedagógom, ktorí cestujú na podujatia,
kde  reprezentujú  školu(vyššie  kolá  vedomostných  a  športových  súťaží  a  vystúpení,  ktoré  organizuje
zriaďovateľ)
5/ MDD    0,-
5/ Odmeny do tried za výborné výsledky na konci šk. roka  314 žiakov x 4€/žiak                1.256,-         

6/ Podpora matematických spôsobilostí                                                                              585,50+ …... 
Komparo – 4. ročník vo výške                            305,50
Komparo – 9. ročník vo výške                                                       260,-
MAKSÍK 1.stupeň – vo výške 4,75€/žiak resp. dvojica (počet prihlásených ešte nie je známy) ……..
MAKS 2.stupeň – vo výške 5,00 €/žiak resp. dvojica počet prihlásených ešte nie je známy)        ……..
Týždeň vedy a experimentov – odmeny pre žiakov                             20,00€   
7/ Projekt Milujeme Slovensko                                                                            1.500,-/ 1.700,-       
návšteva družobnej školy Dabaš (podľa epidemiologickej situácie)                                                700,- 
Milujeme Slovensko                                        800 – 1.000,- 
všetky exkurzie sú spojené do tématických celkov  z predmetov SJ, GEO, DEJ, pre jednotlivé triedy;
projektové vyučovanie podľa regiónov,  po absolvovaní  každá trieda spracuje poznatky z vyučovania
a exkurzií konkrétneho regiónu do brožúry + podpora dopravy. 
8/ Športové podujatia organizované školou                                          300,- 
športové súťaže 150,-  florbalový turnaj 150,-                   
Turnaje: stolnotenisový, florbalový, vo vybíjanej, bedmintonový, crossfit, školská olympiáda, florbal, 
päťboj, vedomostný kvíz
9/ Tradičné podujatia                                                        360,-
Príspevok je určený na podporu podujatí: 
Vítanie prvákov do žiackej rodiny                                            40,- 
Vítanie prvákov v škole 1E/1žiak                                40,-
Rozlúčka s absolventami                                                  50,-
Historické noc v ŠKD                                                         80,-
Tričká pre budúcich prvákov pri nástupe do školy                                                                          150,- 
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10/ Aktivity pre predškolákov, spolupráca s MŠ                                         50,-        
Podpora podujatí organizovaných Metodickým združením primárneho vzdelávania, zamerané  vzbudenie 
záujmu rodín predškolákov o zápis na našu ZŠ - Čarovná školská taška, tvorivé dielne, športové hry           

11/ Raňajky pre mamičky a olovrant pre oteckov                                    160,-
Príspevok je určený na podporu aktivity v ŠKD ku Dňu matiek a Dňu otcov
12/ Literárne a spevácke a jazykové súťaže + v cudzom jazyku             150,-  
Podpora ocenenia žiakov za účasť a umiestnenie v školských kolách súťaží Hviezdoslavov Kubín, Slávik
Slovensko, Šaliansky Maťko, Jazykové olympiády a vedomostné súťaže
13/ Podpora dopravy na exkurzie vo výške                                                                700,-
1. stupeň: 
planetárium                  100,-
Škola v prírode podľa epidemiologickej situácie        300,-
Divadelné predstavenie ZV doprava celý 1. stupeň                   300,-
 
14/ Iné                                                                        270,-
Príspevok na nákup pomôcok do odb.učebne Dielne                                             100,-
Zelený kútik – EKO                             50,-
Príspevok na nákup didaktických pomôcok pre žiakov so ŠVVP                             120,- 

Spolu:                                                                               6.331,50 + matematické súťaže

Rozpočet spolu vo výške: 6 431,50 € (bez príspevku na Klokana, MAKS – zatiaľ nie je známy počet detí)
Podrobnejšie rozpísaný rozpočet je prílohou zápisnice.
za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0

Záloha, ktorá sa odovzdá p. tajomníčke ZŠ na najbližšie výdavky, bola schválená vo výške na každý pol-
rok 2 000,00 €:
za:19, proti: 0, zdržal sa: 0

K návrhu:  celoškolská  súťaž  Biatlon   pán  Hutár  a  pani  Konzelmannová  upozornili  na  nejasnosti
spojené  s  členstvom  v  klube  biatlonu  v  Podlaviciach.  Zúčastnení  rodičia  majú  za  to,  že  k  súťaži
organizovanej  klubom  biatlonu  Podlavice  www.mestskybiatlon.sk  ,   so  štartovným  4,-E  nemajú
poskytnutých  dostatok  informácií.  Považujú  10  minút  venovaných  dieťaťu  ako  nedostatočný  čas  a
priestor za štartovné, považujú súťaž za účelové organizovanie náboru do športového klubu za peniaze
rodičov.  Rodičia  majú  za to,  aby sa organizovali  športové súťaže.  Podpora športu sa uskutočňuje  zo
štátneho  rozpočtu,  preto  finančný  príspevok  má  byť  použitý  na  podporu  športu  v  škole,  nie  na
financovanie  športového  klubu,  v  ktorom  je  podmienené  členstvo  dieťaťa  ako  účastníka  súťaže.
Telocvičňa a energie majú byť poskytnuté školou (predpoklad že bezplatne), organizátorovi vzniknú iba
dopravné náklady, pričom poplatok za všetky deti v škole by tvoril sumu 1.256,-Eur s možnou dotáciou
od štátu na dieťa ako člena  klubu (neoverené).  Členovia  rady RZ chcú byť oboznámení  podrobne s
organizáciou súťaže a využitím financií , ako aj  prípadného členstva  v klube.

K bodu 5): 
Plán zasadnutí RR pre školský rok 2020/21 v zborovni ZŠ Pieninská 27 v Banskej Bystrici:
Neboli dohodnuté zasadnutia nakoľko nie je známa situácia ohľadom COVID 19. Prípadné rozhodnutia 
môžu byť hlasované elektronicky. 

K bodu 6):
Prerokovanie štatútu Rodičovského združenia – doplnenie hlasovania formou "per rollam"
elektronicky.
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Prítomní schválili doplnenie článku 1. bod  6.) (číslovanie pôvodného bodu bolo posunuté) :
V naliehavých prípadoch je predseda oprávnený využiť hlasovanie per rollam elektronickou formou. 
Hlasovať môže člen  RRZ vyjadrením súhlasu „áno“ alebo nesúhlasu „nie“. Nedoručená odpoveď sa po-
važuje za neúčasť na hlasovaní. O výsledku hlasovania rozhodne nadpolovičná väčšina tých, ktorí sa 
hlasovania zúčastnili.  Ak hlasovanie prebehne formou mailových adries a sms, budú to kontakty, ktoré 
poskytne  rodič škole. Zápisnicu z hlasovania vyhotoví predseda RRZ.

Mailové adresy členov RRZ, budú opäť uverejnené na stránke školy  v záložke Rodičovskej rady, pre
uľahčenie  kontaktu rodičov s triednymi zástupcami v RRZ.
za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0

K bodu 7):
Na základe zrušeného príspevku na nákup nových titulov do knižnice navrhuje RRZ zbierku kníh.

K bodu 8):
Na záver zasadnutia predsedníčka RRZ, p. Bravčoková, poďakovala prítomným za účasť.

Banská Bystrica, 6.10.2020

Zapísala:  Lucia Jelínková                                                             Overila: Mária Bravčoková 
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