
                                                                        Zápisnica  

Plenárne zhromaždenie RZ 

pri Materskej škole Ul. Aurela Stodolu č.1, 036 01 Martin 

konaného dňa 13.9.2017 

 

 

Počet prítomných : 80 

Program plenárneho zasadnutia : 

1. Privítanie  - predseda  RZ p. Planietová 

2. Štatút RZ -  predseda  RZ p. Planietová 

3. Školský poriadok  - R MŠ Mgr. Helena Krnová 

4. Školský vzdelávací program  - RMŠ Mgr. Helena Krnová 

5. Projekty školy : Škola priateľská k deťom ( UNICEF ) p. Tatiana Braban 

                          Zelená škola  p. Stanislava košťálová 

6. Voľby člena RŠ so zákonných zástupcov pre funkčné obdobie 2016-2020 

7. Prevádzka materskej školy  - odsúhlasenie 

8. Rôzne : 

 Čerpanie finančných prostriedkov RZ v školskom roku 2016-2017 

 Určenie osoby zodpovedajúcej za výber finančných prostriedkov RZ 

9. Diskusia 

10. Uznesenie - záver 

 

 

K bodu 1.: 

Plenárne zasadnutie otvorila, predstavila jednotlivých vedúcich zamestnancov a privítala 

zúčastnených predsedníčka RZ p. Planietová. 

 

K bodu 2 : 

Predsedníčka RZ oboznámila prítomných s Štatútom RZ . Zdôraznila , že je k dispozícii 

k nahliadnutiu na webovom sídle školy. 

 

K bodu 3.: 

So školským poriadkom oboznámila prítomných riaditeľka školy Mgr. Helena Krnová. 

Školský poriadok bol prerokovaný bez pripomienok  zákonných zástupcov 

Je celoročne sprístupnený v každej zo šatní triedy a zverejnený na webovom sídle školy. 

 

K bodu č.4.: 

Osnovu Školského vzdelávacieho programu predstavila prítomným riaditeľka školy . 

Oboznámila so zverejnením na webovom sídle školy a s mesačným oznamom o riadených 

celoškolských aktivitách  na informačných paneloch. 

K bodu č. 5.: 

Pani učiteľka Tatiana Braban ( koordinátorka Unicef) podrobne informovala zákonných 

zástupcov o opätovnom  zapojení do projektu Škola priateľská k deťom  a námetových 

aktivitách  plánovaných v školskom roku. Zdôraznila hlavný princíp predstaveného programu  

a to : vytvorenie prostredia, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, sebaisto a ktoré chodí do 

materskej škola s radosťou . 

Pani učiteľka Stanislava Košťálová predstavila myšlienku projektu Zelená škola – realizácia 

environmentálnej výchovy prepojená s praktickými krokmi šetrného prístupu  k životnému 

prostrediu v 6 oblastiach – voda, odpad, energia,  doprava a ovzdušie, zeleň a obstarávanie, 

zeleň a ochrana prírody. 



K bodu č.6.: 

Zákonní zástupcovia  volili svojho zástupcu do RŠ. Kandidátka obsahovala  24 mien 

zákonných zástupcov, ktorí súhlasili s voľbou do RŠ. 

Lístky boli odovzdávané s proti podpisom do pripravenej urny. Odvolilo 80 zákonných 

zástupcov. 

Odovzdaných platných lístkov :79               Neplatné lístky : 1 

Výsledky :  Ing. Planietová Andrea  20 hlasov 

                           Švrlová Lenka   10 hlasov 

                    Ing. Pálešová Ivana    8 hlasov  

 

 

K bodu č.7. : 

Prevádzka materskej školy bola bez pripomienok schválená od 6.00 hod. – 17.30 hod 

K bodu č. 8.:  

Ekonómka školy p. Dana Gergišáková  oboznámila prítomných s čerpaním finančných 

prostriedkov z účtu RZ. 

Jednohlasne bola určená za osobu vyberajúcu poplatky od zákonných zástupcov. 

K bodu č.9. 

Diskusia : 

 Výzva riaditeľky školy na účasť na brigáde : maľovanie oplotenia a rozhádzanie 

starého piesku v týždni od 18.9.- 22.9.2017  

 

K bodu č.10.: 

Záver : Predsedníčka RZ  predniesla Uznesenie zo zasadnutia  a poďakovala prítomným za 

účasť . 

                                                                      

                                                                        Uznesenie  

plenárneho zhromaždenia RZ 

 

Prerokované : 

1. Štatút rodičovského združenia 

2. Školský poriadok pre školský rok 2017-2018 

3. Školský vzdelávací program – Škola farebných príbehov- 

4. Národné projekty školy : Škola priateľská k deťom 

                                              Zelená škola 

5. Čerpanie finančných prostriedkov z darovacieho účtu RZ v školskom roku 2015-2016 

6. Čas prevádzkovej doby  materskej školy  

7. Výber poplatkov na účet rodičovského združenia 

 

Schválené: 

1. Čas prevádzky materskej školy v pracovné dni od 6.00 hod.-16.30 hod. 

2. Výber poplatkov na darovací účet RZ ekonomickým zamestnancom školy p. Danou 

Gergišákovou 

 

Uložené : 

 

1.Dodržiavať zásady školského poriadku  

ter.: školský rok 2017-2018                          zodp.: zákonní zástupcovia dieťaťa, dieťa 

 



2. Aktívne sa podieľať na plnení plánovaných  úloh a organizácií  aktivít organizovaných 

školou a výborom RZ . 

ter.: školský rok 2017-2018                          zodp.: zákonní zástupcovia dieťaťa, dieťa 

 

3. Aktívne participovať na plnení naplánovaných úloh vyplývajúcich zo zapojenia do 

národných projektov Škola priateľská k deťom a Zelená škola 

                                                          zodp.: zákonní zástupcovia dieťaťa, dieťa 

 

 

 

 

 

                                                                     Predseda RZ :  Ing. Andrea Planietová 

 

 

 

 

 

 

 

 


