
 

R o d i č o v s k é  z d r u ž e n i e  
pri Základnej škole Hroncova 23, Košice 

so sídlom Hroncova 23, 04001 Košice, IČO 17319617/1271 
 

Zápisnica z Rady rodičov RZ 
ID: 2/2019-20 Druh: pravidelné stretnutie 

Predmet: Zasadnutie Rady rodičov RZ 

Dátum: 26.11.2019 Miesto: riaditeľňa ZŠ, Hroncova 23, Košice 

Čas (od-do): 16:30 – 18:30 Zvolávateľ: Ing. Tatiana Desiatníková– predseda RR 

Zúčastnení za RZ: Ing. Tatiana Desiatníková – predseda RR 

Členovia Rady rodičov (podľa PL) 

Ostatní: Mgr. Martin FAZEKAŠ – riaditeľ školy 

Podklady:  

Zápis vyhotovil: Ing. Slávka Kočanová, PhD. Zápis verifikoval: Ing. Tatiana Desiatníková 

1. Program 

Agenda Prejednané 

1. Otvorenie áno / nie 

2. Informácie o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ k 26.11.2019 áno / nie 

3. Schválenie finančného príspevku na Mikulášsky balíček na žiaka áno / nie 

4. Riešenie a postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia – pedikulóza áno / nie 

5. Schválenie finančného príspevku na kovové šatníkové skrinky vo výške 50%  (cca v  hodnote 
5 000  eur) z celkového rozpočtu na skrinky, ak zvyšných 50 % zafinancuje zriaďovateľ školy. 

áno / nie 

6. Návrh na schválenie finančného príspevku na zakúpenie kalkulačiek.  

7. Záver áno / nie 

2. Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Schôdzu Rady rodičov otvorila a všetkých prítomných privítala Ing. Tatiana Desiatníková 

2. Informácie o hospodárení s 
finančnými prostriedkami RZ 
k 26.11.2019. 

Zostatok finančných prostriedkov k 26.11.2019 je  14 310 €. 

3. Schválenie finančného príspevku 
na Mikulášsky balíček na žiaka. 

Schválenie finančného príspevku 2 €/žiak na Mikulášske balíčky pre žiakov školy. 
Celková suma príspevku 982 €. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 14, Hlasovali za: 12, Hlasovali proti:0, zdržali sa hlasovania:2 

4. Riešenie a postup pri podozrení 
na výskyt prenosného 
parazitárneho ochorenia – 
pedikulóza. 

Pedikulóza (zavšivanie) je prenosné parazitárne ochorenie. V školskom poriadku školy,  
v článku 7 pod názvom „Postup pri podozrení na výskyt prenosného parazitného 
ochorenia“ je zadefinované ako  postupovať a riešiť, ak sa u žiaka alebo dieťaťa počas 
pobytu v škole prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho 
ochorenia. Vedenie školy postupuje v súlade s článkom 7 školského poriadku. 

5.      Schválenie finančného príspevku  
         na kovové šatníkové skrinky. 

 

Schválenie finančného príspevku na kovové šatníkové skrinky vo výške 50%  (cca v  
hodnote 5 000  eur) z celkového rozpočtu na skrinky, ak zvyšných 50 % zafinancuje 
zriaďovateľ školy. 



Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 14, Hlasovali za: 14, Hlasovali proti:0, zdržali sa hlasovania:0 

6.    Návrh na schválenie  

       finančného príspevku na        

       zakúpenie kalkulačiek. 

Schválenie finančného príspevku na zakúpenie kalkulačiek pre účely vyučovacieho 
procesu matematiky v počte 30 ks  nepresahujúcej sumu 30 € za kus. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 14, Hlasovali za: 13, Hlasovali proti:0, zdržali sa hlasovania:1 

7. Rôzne Podnet č.1: 

Parkovanie pred Základnou školou Hroncová 23 určené pre rodičov žiakov. 

Odpoveď: Predsedníčka RR zasielala list Magistrátu mesta Košice. 

 

Podnet č.2: 

Informovanosť rodičov o aktuálnom priebehu diania na škole (verejné obstarávania, 
projekty, zmluvy, faktúry, objednávky) 

Odpoveď: Všetky dokumenty (zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania ) sú dostupné 
k nahliadnutiu na stránke https://zshroncova.edupage.org/zmluvy/ v sekcii Viac, podsekcii 
Zmluvy, faktúry. 

 

Podnet č.3: 

Ako a kto bude riešiť neplatičov rodičovského príspevku? 

Odpoveď: V prípade, že príspevok nebude zaplatený rodičom k danému termínu, bude 
odoslaná prostredníctvom Edupage informácia, že tomu žiakovi, ktorý nebude mať 
uhradený príspevok, nebude odovzdaný Mikulášsky balíček. 

 

8. Záver Predsedníčka RR Ing. Tatiana Desiatníková poďakovala členom RR za všetky podnety 
zozbierané na  triednych aktívoch dňa 14.11.2019 v jednotlivých triedach. Poďakovala sa 
za účasť všetkým prítomným členom rady aj riaditeľovi školy Mgr. Martinovi 
FAZEKAŠOVI. 

 

3. Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Vyhotovenie zápisníc z Rady rodičov. priebežne Ing. Slávka Kočanová, PhD. 

2 
Opodstatnené návrhy a pripomienky na využitie finančných 
prostriedkov v 2.polroku školského roku 2019/2020. 

január 2020 

 

Ing. Tatiana Desiatníková 
 

3 Návrhy ako prefinancovať balíčky pre budúcich prvákov na 
školský rok 2020/2021. 

január 2020 
Ing. Tatiana Desiatníková 

4 Príprava informácií o Rade rodičov na stránke ZŠ Hroncova 23, 
zverejňovanie zápisníc. 

priebežne Ing. Tatiana Desiatníková 

4. Rozhodnutia zo stretnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1 na vedomie Členovia RR berú na vedomie zostatok finančných prostriedkov k 26.11.2020. 

2 Iné Ďalšie zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční v mesiaci január 2020. 

https://zshroncova.edupage.org/zmluvy/


 

5. Použité skratky 

Skratka Vysvetlenie 

RZ Rodičovské združenie 

RR Rada rodičov 

VVP výchovno-vzdelávací proces 

 

6. Prílohy 

ID Popis Počet strán 

1 Prezenčná listina z dňa 26.11.2019 1 

7. Podpisová doložka 

Dátum Predseda RZ Podpis 

26.11.2019 Ing. Tatiana Desiatníková  

 

Dátum Tajomník RZ Podpis 

26.11.2019 Ing. Slávka Kočanová, PhD.  

 


