
Zápisnica 

 

z plenárnej schôdze občianskeho združenia MATEJKA (združenia rodičov 

žiakov pri Základnej škole s materskou školou na ulici J.D.Matejovie v 

Liptovskom Hrádku). 

 

Miesto konania: Jedáleň ZŠ s MŠ 

Dátum: 26.9.2013 

Prítomní: podľa prezenčných listín jednotlivých tried 

 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Informácia o tanečnom odbore ZUŠ Liptovský Hrádok 

3. Informácia o činnosti školy 

4. Informácia o pláne školy na šk.rok 2013/2014 

5. Voľba mandátovej komisie 

6. Správa mandátovej komisie  

7. Správa o činnosti a hospodárení občianskeho združenia 

8. Pokyny pre triedne aktívy k novému školskému roku 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Ad. 1.: Zasadnutie schôdze otvoril predseda výkonného výboru občianskeho 

združenia, p. Ing. Juraj Veselý. V úvode privítal prítomných a oboznámil ich s 

programom schôdze. Slovo odovzdal zástupcom ZUŠ, ktorí požiadali o vystúpenie na 

schôdzi. 

Ad. 2.: P. Laučíková zo ZUŠ Liptovský Hrádok informovala prítomných o možnosti 

prihlásenia žiakov na tanečný odbor školy. Informovala o novom učebnom programe 

odboru a predstavila pedagogických zamestnancov odboru. 

Ad. 3.: Pani riaditeľka, Ing. Dronzeková, informovala prítomných o rozvoji školy v 

uplynulom školskom roku, o úspechoch žiakov na olympiádach, súťažiach, 

internetových kvízoch a športových súťažiach. Poďakovala občianskemu združeniu 

za finančnú podporu aktivít školy a spoluprácu pri riešení problémov školy.  

Ad. 4.: V referáte pokračovala riaditeľka školy informáciou o pláne školy na šk.rok 

2013/2014. Informovala o stabilnom počte žiakov, ktorý umožnil otvorenie 18 tried a 

stabilizáciu počtu pedagogických zamestnancov školy. Škola v nastávajúcom 

školskom roku bude pokračovať v začatých projektoch a zapojí sa aj do nových, ktoré 

prinesú škole zlepšenie podmienok výchovnovzdelávacieho procesu. V školskom 

roku 2013/2014 nadobudol platnosť nový školský poriadok, s ktorým budú rodičia 

podrobnejšie oboznámení na triednych aktívoch. Informácie o pláne školy sú 

zverejnené na internetovej stránke školy, kde je aj harmonogram školských prázdnin, 

konania pohovorov s učiteľmi, základné dokumenty školy a aktuálne informácie pre 

rodičov, žiakov i zamestnancov školy. Požiadala rodičov o pomoc a spoluprácu pri 

napĺňaní plánu školy. Pani riaditeľka požiadala združenie rodičov o spoluprácu pri 



organizácii plesu a akadémie v roku 2014. Odovzdala slovo  predsedovi rodičovskej 

rady a členovi  občianskeho združenia Matejka, Ing. Jurajovi Veselému. 

Ad. 5.: Ing. Veselý navrhol členov mandátovej komisie v zložení: Ingrid Pavlíková, 

Branislav Slamčík, Alena Slivošová a o návrhu dal hlasovať. Prítomní návrh schválili 

jednomyselne. Mandátová komisia spočítala prítomných a skonštatovala, že plenárna 

schôdza nie je uznášania schopná, nakoľko nie je prítomná nadpolovičná väčšina 

rodičov. Po tomto konštatovaní Ing. Veselý schôdzu ukončil. Zároveň zvolal a otvoril 

novú schôdzu, na ktorej už rozhoduje väčšina prítomných rodičov. Opätovne bola 

navrhnutá a jednomyslene schválená mandátová komisia v pôvodnom zložení.  

Ad. 6.: Komisia konštatovala, že schôdza je uznášania schopná. 

Ad. 7.: Ing. Veselý predniesol správu o činnosti a hospodárení občianskeho združenia 

za uplynulý školský rok 2012/2013. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s vedením školy 

a s jej zamestnancami. Informoval tiež o použití finančných prostriedkov bývalého 

združenia rodičov na zlepšenie prostredia v triedach zakúpením nábytku do troch 

učební. 

Ad. 8.: Predseda výkonného výboru informoval prítomných o mechanizme výberu 

členského príspevku v školskom roku 2013/2014. Požiadal o aktualizáciu, resp. 

zvolenie zástupcov tried v rodičovskej rade na následných triednych aktívoch. 

Informoval o registrácii združenia ako poberateľa 2%, resp. 3% z dane z príjmov 

fyzických a právnických osôb a požiadal rodičov o smerovanie časti dane do 

prostriedkov združenia v roku 2014. Načrtol smerovanie využitia prostriedkov 

združenia v nastávajúcom školskom roku.  

Ad. 9.: Ing. Veselý vyzval prítomných k diskusii. Do diskusie sa účastníci nezapojili. 

Ad.12.: Pán Veselý týmto ukončil konanie plenárnej schôdze. Spoločne s pani 

riaditeľkou poďakovali prítomným za účasť a vyzvali ich k účasti na triednych 

aktívoch, ktoré sa budú konať v jednotlivých učebniach. 

 

Zápis uznesení zo schôdze: 

 

Plenárna schôdza berie na vedomie: 
Správu o činnosti a hospodárení občianskeho združenia Matejka. 

 

Plenárna schôdza schvaľuje: 

Plenárna schôdza neprijala žiadne uznesenie. 

 

Plenárna schôdza ukladá: 
1. Triednym aktívom zvoliť zástupcov rodičov žiakov tried do rodičovskej rady 

do 1.10.2013. 

2. Predsedovi výkonného výboru zvolať rodičovskú radu do 15.11.2013. 

 

V Liptovskom Hrádku, dňa 26.9.2013    

 

Zapísal: Ing. Juraj Veselý 

Overil: Ing. Ľubica Dronzeková 

            Ing. Ingrid Pavlíková 


