
                                                              Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia  Rady rodičovského združenia pri SOŠ HS a O, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica
                                                  zo dňa 15.11.2022

Program :                         v zmysle pozvánky
Prítomní :                         podľa prezenčnej listiny  ( príloha č. 1. tejto zápisnice )

1.) Otvorenie
Zasadnutie Rady rodičovského združenia pri SOŠ HS a O otvorila a prítomných členov RRZ , pani
riaditeľku Ing. Englerovú  i pani koordinátorku Mgr. Kubaškovú privítala predsedníčka Mária
Bravčoková, ktorá toto zasadnutie aj viedla.

2.) Správa o hospodárení fondu RRZ v šk.roku 2021/2022
Predsedníčka RRZ dala prítomným do pozornosti, že materiál na prerokovanie tohto bodu bol
všetkým  členom  RRZ  zaslaný  e-mailom  dňa  10.11.2022.  Skutočné  čerpanie  finančných
prostriedkov za šk. rok 2021/2022 , teda materiál k bodu 2) tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.

Správa o hospodárení za šk.rok 2021/2022 bola členmi RRZ prerokonaná a vzatá na vedomie
bez pripomienok.

3.) Návrh na schválenie rozpočtu ( plán príjmov a predpokladaných výdavkov ) RRZ na
školský rok 2022/2023.

Predsedníčka uviedla, že materiál na prerokovanie tohto bodu bol všetkým členom zaslaný e-
mailom dňa 10.11.2022. V nadväznosti  na uvedené prítomných zároveň informovala,  že plán
predpokladaných  príjmov  a výdavkov  je  každoročne  spracovávaný  v súčinnosti  so  školou.
Požiadavky  školy  RRZ  sprostredkovala   koordinátorka  Mgr.  Kubašková,  ktorá  je  delegovaná
školou.  Plán  zohľadňuje  a reaguje  okrem  iného  na  potreby  žiakov  vyplývajúce  z interného
školského prostredia,  napr.  požiadavky na  materiálne,  vzdelávacie  aktivity  v podobe  kurzov,
exkurzií, školských súťaží....
Plán príjmov a výdavkov na školský rok 2022/2023, teda materiál k bodu 3) tvorí prílohu č.3
tejto  zápisnice.  Materiál  k tomuto  bodu  bol  daný  prítomným  na  schválenie  tak,  ako  bol  na
rokovanie predložený.

RRZ o tomto návrhu hlasovala. Plán príjmov a výdavkov na školský rok 2022/2023 bol členmi
RRZ prerokovaný a schválený.

RRZ  prerokovala  a schválila,  že  v šk.  roku  2022/2023  RRZ  neuhradí  členský  príspevok  na
Republikovú radu RZ .

RRZ prerokovala a schválila zrušenie  bankového účtu,  nakoľko  ho využívala len na potreby
úhrady jednej platby prevodom z účtu a to platby členského príspevku na Republikovú radu RZ.
Mesačne si banka účtovala poplatky banke v sume 8,15 Eur , od marca 2022 v sume 9,65 Eur.

Uznesenie 
RRZ  schvaľuje  plán predpokladaných  príjmov a výdavkov na šk.rok 2022/2023 
                                 zrušenie bankového účtu.

4.) Prerokovanie členstva v Slovenskej rade rodičovských združení 



Predsedníčka RRZ  informovala členov ako je to  s členstvom v SRRZ-RZ v Slovenskej rade RZ.
Uviedla,  že členstvo v tejto organizácii  je dobrovoľné,  zároveň nás informovala ,  aké benefity
z tochto  členstva  vyplývajú,  resp.  nevyplývajú.  Z uvedeného vyplynulo,  že  SRRZ  neposkytuje
žiadne benefity , preto členstvo v tomto združení nemá pre fungovanie RRZ  význam. 
Z dôvodu,  že  členstvo  v predmetnej  organizácii  nie  je  povinné,  predsedníčka  RRZ  navrhla
členom ukončiť dané členstvo a zároveň nezaplatiť  členský  príspevok  za šk. rok 2022/2023.

Uznesenie :
Členovia RRZ delegujú pani Máriu Bravčokovú - predsedníčku RRZ  na konanie o vylúčenie so
Slovenskej rady rodičovských združení.

5.) Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1.Q.šk.roka 2022/2023 podala pani
riaditeľka Ing. Englerová. Informovala 
- o problémoch spojených s dochádzkou žiakov ,  hlavne meškanie na 1.  vyučovaciu

hodinu
-  študenti nechodia na prax, nakoľko uprednostnia platenú prax inde. 
- o upomienkach , študenti, ktorých sa to týka, budú s nimi robené pohovory
- programe ERASMUS, študenti  sú v Portugalsku
- o zmene organizácie vyučovania z dôvodu realizácie nadstavby bude od 21.11.2022

prebiehať vyučovanie aj v SOŠ IT, Tajovského 30 ( 6 tried )

6.) Informácie  o priebehu  stavebných  prác  na  nadstavbe  budovy  školy podala  pani
riaditeľka.

Poistnú  udalosť  v súvislosti  s vytopením  školy  počas  prestavby  bude  znášať  zhotoviteľ.
Predpokladaný koniec stavebných prác je 12/2023.

7.) Prerokovanie možnosti  hlasovania Rady rodičov per rollam,  v prípade,  že nebude
možné zvolať RRZ, alebo v prípade , že nastane situácia, ktorá bude vyžadovať hlasovanie
bez potreby osobného stretnutia členov.

8.) V rámci diskusie boli zo strany rodičov vznesené požiadavky na pána zástupcu školy, aby
vypracoval komplexný plán letnej praxe pre študentov.

- Aby škola zabezpečila počas dlhodobej neprítomnosti Mgr. Meškovej, ktorá vyučuje
anglický a francúzsky jazyk  kvalifikované suplovanie. 

9.) Záver
Predsedníčka RRZ p. Mária Bravčoková poďakovala prítomným za účasť. Týmto zasadnutie
ukončila

V Banskej Bystrici dňa 16.11.2022

Zapísala : Jarmila Vajčiová

Overila : Mária Bravčoková




