
Matejka – občianske združenie, J.D.Matejovie 539, 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 

 

Zápisnica  

 

zo zasadania rodičovskej rady (RR) občianskeho združenia Matejka (OZ). 
 

Miesto konania: ZŠ s MŠ J.D.Matejovie,  Lipt. Hrádok 

Dátum konania: 12.11.2013 o 15,30hod. 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny  

Program: 

1. Otvorenie  

2. Prezentácia rodičovskej rady v novom zložení 

3. Informácie p. riaditeľky Ing. Dronzekovej  

4. Schválenie rozpočtových položiek podľa požiadaviek školy 

5. Plán práce OZ v školskom roku 2013/2014 a príprava na registráciu 2% 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Ad. 1: Zasadnutie otvoril predseda občianskeho združenia Ing. Juraj Veselý (ďalej len 

predseda OZ) . Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Ospravedlnil 

p.Pavlíkovú a p. Vongreja z účasti na jednaní.  

Ad. 2: Predseda OZ vykonal prezentáciu prítomných a skontroloval kontaktné údaje nových 

členov rodičovskej rady. Umožnil všetkým prítomným predstaviť seba i triedu, ktorú 

zastupujú. Po kontrole prítomnosti konštatoval, že rada je uznášania schopná. Je prítomných 

12 členov z celkového počtu 18 členov s oprávneným hlasom. 

Ad. 3: Riaditeľka školy p. Ľubica Dronzeková predložila návrh finančných požiadaviek na 

spolufinancovanie pomôcok a akcií pre žiakov ZŠ v šk. roku 2013/2014.  

Ďalej informovala o nasledovnom: 

- „Ples Matejky“, ktorý sa bude konať 1. februára 2014 v spolupráci s OZ Matejka. Ako 

p. riaditeľka skonštatovala – v minulom školskom roku bola spolupráca a účasť členov 

združenia na veľmi dobrej úrovni v čo dúfa aj tento školský rok. Očakáva spoluprácu 

hlavne v organizácii pri uvedenej akcii 

- „Mikulášsky volejbal“ (5.12.2013) v telocvični ZŠ, kde sa počíta aj z účasťou 

rodičovského týmu 

- „Slávnostná akadémia pri 60 výročí otvorenia ZŠ“ – taktiež by rada privítala 

spoluprácu na tejto akcii v oblasti prípravy, organizovania a finančného príspevku 

- Vďaka projektu „Na Matejke po novom“, ktorým žije škola už druhý rok, sa žiaci a 

učitelia dostali k takému vybaveniu a pomôckam, na ktoré by škola nenašla finančné 

prostriedky. Toto vybavenie výrazne modernizuje vyučovací proces, čím ho robí pre 

žiakov atraktívnejším.  

- Informovala členov RR o akcii nadácie „Deti deťom“, ktorá zabezpečila kompletné 

vymaľovanie 1 školskej triedy. V takýchto akciách by chceli pokračovať 

v spolupôsobnosti s rodičmi detí aj z iných tried (2. stupeň) 

- V rámci výberu 2% z dane by rada využila vyzbierané finančné príspevky na nákup 

žalúzií do tried, v ktorých ešte chýbajú 

 

 



V diskusii s p. riaditeľkou sa riešilo: 

- Problém šikany – či sa na škole prejavuje, ako sa proti nej bojuje. P. riaditeľka 

konštatovala, že škola kladie veľký dôraz na riešenie aj najmenších prejavov šikany, 

čo však nie je možné bez jej odhaľovania samotnými žiakmi resp. ich rodičmi, či 

náhodnými svedkami, ktorých upozornenie na tento jav nie je chápané ako 

„žalovanie“. Veľmi sa v tejto oblasti osvedčilo umiestnenie bezpečnostných kamier 

a preventívne témy vo vyučovaní a besedy za účasti zástupcov polície. 

- Členka RR p. Pallová upozornila RR a p. riaditeľku na možnosť požiadania o dotáciu 

pre žiakov školy, ktorí dochádzajú z iných obcí. Príslušné OÚ majú možnosť 

poskytnúť finančný príspevok – je však potrebné oň zažiadať. 

P. riaditeľka informovala, že vedenie školy o príspevok pre dochádzajúcich žiakov od 

príslušných OÚ v minulosti požiadalo, tento bol ale odmietnutý.  

-  členka RR p. Masuda sa spýtala p. riaditeľky akým spôsobom sú zamerané kultúrne 

podujatia, ktoré navštevujú žiaci. Rodičia by mali byť o týchto témach dostupne 

informovaní, keďže tieto akcie aj financujú. 

 P. riaditeľka odpovedala, že v každom prípade ide o základné výchovné témy 

a vyhýbajú sa akýmkoľvek kontroverzným témam (náboženské, sexuálne a p.) a prosí 

rodičov v tomto smere o dôveru voči vedeniu školy a vyučujúcim, ktorí dohliadajú na 

samotný priebeh takýchto akcií a pri výbere prihliadajú na osvedčené a v neposlednom 

rade regionálne pôsobiace súbory (napr. Cindruška). Na záver tejto témy poznamenala, 

že nie je problém zameranie kultúrnych podujatí v predstihu prezentovať na 

internetových stránkach školy        

Ad. 4:  Pred schválením rozpočtových položiek p. predseda OZ navrhol ponechať výšku 

členského príspevku bez zmeny oproti roku 2012. Návrh bol prítomnými schválený 

jednomyselne. Následne predseda čítal jednotlivé položky požiadavky školy na financovanie 

v školskom roku 2013/2014 a k nim sa mohli členovia RR alebo p. riaditeľka vyjadriť. Pri 

každej položke bola uvedená suma, ktorú škola očakáva. Väčšina položiek bola zhodná 

z položkami minulého šk. roka. Pri položkách, ktoré nemali vyčíslenú sumu sa bude ich 

čerpanie riadiť v súlade so stanovami OZ. P. predseda OZ poznamenal, že aktuálne 

požiadavky od kompetentných pracovníkov školy nezahrnuté v požiadavkách predložených 

p. riaditeľkou sa budú operatívne riešiť v priebehu šk. roka.  

K položke CD prehrávače – 1 určený pre výučbu jazykov – 2. stupeň, 1 pre 1. stupeň ZŠ. 

K položke Lavice – ide o dofinancovanie, čo bude chýbať škole. 

Kamery – 2 ks kamier pre monitorovanie spoločných priestorov školy. 

Predseda doplnil za RR návrh zaradenia financovania poplatku za registráciu združenia, ako 

poberateľa 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb vo výške cca 80,-€ a príspevok 

na organizáciu školského plesu vrátane tomboly vo výške do výšky 50,-€.  

Na záver tohto programového bodu p. predseda OZ vyzval na hlasovanie o požiadavke 

spolufinancovania aktivít školy, ktorú predložila riaditeľka školy. Požiadavku schválilo 

zasadnutie rodičovskej rady jednomyseľne. 

Ad. 5: Z ďalších bodov, ktoré neboli spomenuté vyššie a týkajú sa plánu práce OZ spomenul 

p. predseda nasledovné: 

- Výber príspevkov do OZ od radových členov (v réžii školy, ktorej poskytol potrebné 

podklady) 

- Dokončenie registrácie združenia pre príjem 2% z daní fyzických a právnických osôb 

na ktorú bude potrebné z rozpočtu OZ poskytnúť sumu vo výške 80,- €. Tieto 

poplatky budú zahrnuté v rozpočte.   

Ad. 6: Keďže v priebehu zasadania sa mnohé z tém aktuálne rozdiskutovali v tomto bode už 

neboli žiadne príspevky 

Ad. 7: Na záver p. predseda OZ poďakoval zúčastneným za aktívnu účasť. 



Zápis uznesení zo stretnutia  

 

RR  berie na vedomie:  

Informácie p. riaditeľky Ing. Dronzekovej 

 

RR schvaľuje: 

 

Uznesenie č.1/2013 

Rodičovská rada určuje výšku členského príspevku pre školský rok 2013/2014 nasledovne: 

základný členský príspevok vo výške 12,00 € 

znížený členský príspevok za každého ďalšieho súrodenca  žiaka na škole vo výške 8,00 € 

Výšku príspevku je možné adekvátne znížiť v prípade sociálne slabších podmienok žiakov. O 

znížení má právo rozhodnúť triedny učiteľ. Príspevok je splatný do 30.11.2013. Výber 

odovzdá hospodárovi výkonného výboru rodičovskej rady, alebo vloží na novozaložený účet 

združenia. 

 

Uznesenie č.2/2013 

Rodičovská rada schvaľuje čerpanie prostriedkov združenia v školskom roku 2013/2014 

nasledovne:  

príspevok na materiál ku zápisu detí do 70,00 € 

príspevok na organizáciu lyžiarskeho výcviku do 400,00 € 

príspevok na organizáciu plaveckého výcviku do 300,00 € 

príspevok na privítanie prvákov v školskom roku 2014/2015 do 15,00 € 

príspevok na štartovné: 

 Klokan 1,50 € na žiaka 

 Baltík 2,00 € na žiaka 

 Maxík 3,00 € na žiaka 

 Expert 2,00 € na žiaka 

 Všetkovedko 2,00 € na žiaka 

príspevok na odmeny za súťaže do 150,00 € 

organizácia olympijského dňa do 35,00 € 

príspevok na imatrikuláciu prvákov do 50,00 € 

príspevok na mikulášske sladkosti do 20,00 € 

príspevok na karneval do 20,00 € 

príspevok na zakúpenie CD prehrávačov do 200,00 € 

príspevok na dofinancovanie lavíc a stoličiek do 150,00 € 

príspevok na doplnenie kamerového systému do 250,00 € 

príspevok na organizáciu plesu školy do 50,00 €  
príspevok na tvorivé dielne 

príspevok na slávnostnú akadémiu pri príležitosti výročia vzniku školy 

príspevok na učebnice  

príspevok na dopravu žiakom na súťaže  

príspevok na koncoročné odmeny žiakom za reprezentáciu školy 

registračné poplatky na registráciu poberateľa 2% dane z príjmu do 80,00 € 

Čerpanie nepresahujúce schválenú sumu nie je potrebné prejednávať v zmysle Poriadku 

hospodárenia so zdrojmi združenia. Príspevky s neurčenou sumou a neuvedené v uznesení 

budú prejednané v zmysle Poriadku... na požiadanie riaditeľa školy. Príspevky nesmú 

prekročiť hodnotu majetku združenia ku dňu poskytnutia. 

 

 



RR  ukladá: 
1. Výkonnému výboru dokončiť registráciu OZ pre príjem 2% daní. 

 

 

V Liptovskom Hrádku  13.11.2013 

 

Zapísal:  Ing. Juraj Veselý a Mgr. Peter Kasper 


