
RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVO PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  S MATERSKOU ŠKOLOU
ANTONA BERNOLÁKA

Tomášikova ul. 1, 036 01 Martin
IČO: 37814281

ZÁPISNICA Z PLENÁRNEJ SCHÔDZE

Dátum konania: 22.09.2021
Miesto konania: vonkajší priestor pred telocvičňou, ul. Tomášikova 1, Martin
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, viď príloha č.1

Program:

1. Otvorenie plenárnej schôdze, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie
programu.

2. Informácie riaditeľa školy.
3. Voľba zástupcov rodičov tried do rodičovskej rady a vedenia rodičovskej rady.
4. Schválenie nových členov rodičovskej rady a výboru.
5. Voľba členov do rady školy.
6. Návrh zmien stanov rodičovského spoločenstva.
7. Schválenie zmien stanov rodičovského spoločenstva.
8. Správa o hospodárení rodičovského spoločenstva v školskom roku 2020/2021.
9. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2021/2022.
10. Schválenie rozpočtu rodičovského spoločenstva na školský rok 2021/2022 a účelu

použitia finančných príspevkov získaných z 2%.
11. Schválenie plánu činností rodičovského spoločenstva v školskom roku 2021/2022.
12. Rôzne, diskusia, záver.

1. Otvorenie plenárnej schôdze, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
schválenie programu.

Plenárnej schôdzi predchádzali rodičovské združenia, tak sa čakalo do 16:40. Následne
Mgr. Hildegarda Turčeková otvorila plenárne zasadnutie a privítala rodičov a pozvaných
hostí. Prebehla voľba zapisovateľa (Peter Smatana) a overovateľov (K. Buknová, J.
Sukeľová, M. Mižik), ktorí boli schválení jednohlasne. V programe do bodu 12. rôzne bol
zaradený projekt dopravného ihriska. Program schôdze bol následne jednohlasne prijatý.
Predsedajúcou plenárnej schôdze bola Mgr. Hildegarda Turčeková.

Pani Jana Sukeľová a pani Vlasta Janeková išli spočítať hlasy z volieb členov do rady školy,
ktoré prebiehali v jednotlivých triedach počas rodičovského združenia.

Poďakovanie a rozlúčenie sa s doterajšou predsedníčkou rodičovského spoločenstva MUDr.
Lenkou Jurečekovou.



2. Informácie riaditeľa školy.
(tieto informácie boli podané pred otvorením plenárnej schôdze)
Riaditeľ školy Ing. Ján Chabada informoval o viacerých témach:

● Počet žiakov v aktuálnom šk.roku (cca 380 ZŠ, cca 83 MŠ)
● CVČ - prenášalo poplatky z minulého šk. roku a tento rok sa zatiaľ nebudú vyberať
● Šk. jedáleň spravuje škola a prechádza sa na nový systém, ktorý sa zabeháva
● Začali sa používať čipy, ktoré slúžia na zaznamenávanie príchodu a odchodu deti do

ZŠ a MŠ
● Zatiaľ dostali všetci, čo si objednali testy na COVID-19, len po 5 kusov. Ďalšie testy

by mali prísť, ako bolo sľúbené, čiže každý po 25ks

Informácie vedúcej školskej jedálne p. Petríkovej:
● Potraviny sa snažia kupovať čerstvé, nemrazené
● Je potrebné odhlásiť sa do 14:00 predchádzajúceho dňa (od októbra by sa mali dať

obedy na pondelok odhlásiť v nedeľu do 14:00)
● Pre obed sa dá ísť v prvý deň choroby/neprítomnosti dieťaťa od 11:30 do 14:00
● Olovrant v MŠ sa zatiaľ odhlásiť nedá.

3. Voľba zástupcov rodičov tried do rodičovskej rady a vedenia rodičovskej rady.

Zástupcovia rodičov tried do rodičovskej rady boli zvolení počas rodičovského združenia v
jednotlivých triedach. Zvolení zástupcovia sú prílohou tejto zápisnice, viď príloha č.2.

Návrh vedenia rodičovskej rady:

Predsedníčka: Mgr.Hildegarda Turčeková
Podpredsedníčka: Mgr.Silvia Stoláriková
Ekonómka: Mgr.Melánia Fandáková

4. Schválenie nových členov rodičovskej rady a výboru.

Uznesenie č. PS - 1/2021
Do rodičovskej rady boli na triednych rodičovských združeniach zvolení zástupcovia, ktorých
následne schválilo aj plenárne zhromaždenie. Zoznam členov rodičovskej rady je uvedený v
prílohe č.2.

Uznesenie č. PS - 2/2021
Plenárna schôdza na svojom zasadnutí schválila nadpolovičnou väčšinou (jednomyseľne)
nový Výbor Rodičovskej rady v tomto zložení:

Predsedníčka: Mgr.Hildegarda Turčeková
Podpredsedníčka: Mgr.Silvia Stoláriková
Ekonómka: Mgr.Melánia Fandáková



Nový výbor začne svoju činnosť dňom 22.9. 2021. Týmto dňom sa novozvolená
predsedníčka v zmysle platných stanov stáva zároveň štatutárnym zástupcom občianskeho
združenia “Rodičovské spoločenstvo pri Základnej škole s materskou školou Antona
Bernoláka, Tomášikova ul. 1, 036 01 Martin, IČO: 37814281”.

K 21.9. 2021 ukončil svoju činnosť doterajší Výbor Rodičovskej rady a MUDr. Lenke
Jurečekovej v zmysle stanov zanikla funkcia štatutárneho zastupcu. Plenárna schôdza
ukladá povinnosť Mgr. Hildegarde Turčekovej vykonať všetky potrebné úkony v súvislosti so
zmenou štatutárneho zástupcu a prebratie agendy RS do 30.11.2021.

5. Voľba členov do rady školy.

Uznesenie č. PS - 3/2021
Výsledky sčítania hlasov:

● p. P. Lacková - 104 hlasov
● p. M. Mižík - 123 hlasov
● p. A. Mulinková - 56 hlasov
● p. M. Šichtová - 125 hlasov

Na základe sčítania hlasov boli do rady školy zvolení títo členovia, ktorých následne
schválilo aj plenárne zhromaždenie:

● p. P. Lacková
● p. M. Mižík
● p. M. Šichtová

6. Návrh zmien stanov rodičovského spoločenstva.

M. Mižík predložil návrh nových stanov a predstavil návrhy zmien. Nové stanovy sú prílohou
tejto zápisnice a sú dostupné na stránke rodičovského spoločenstva (http://rsbernolaka.sk/).
Zmeny stanov sa týkali predovšetkým prispôsobenia sa na online formy stretávania sa a
mimoriadne situácie. Zároveň sa navrhli mierne korekcie zastaralých a nepresných
formulácii.

7. Schválenie zmien stanov rodičovského spoločenstva.

Uznesenie č. PS - 4/2021
Plenárne zasadnutie nadpolovičnou väčšinou (jednomyseľne) schválilo Nové stanovy
rodičovského spoločenstva. Nové stanovy sú prílohou tejto zápisnice, viď príloha č.3.

8. Správa o hospodárení rodičovského spoločenstva v školskom roku 2020/2021.
Pán Fandák predniesol správu o hospodárení rodičovského spoločenstva v šk. roku
2020/2021 - viď príloha č.4.

Predniesol sa návrh rozpočtu rodičovského spoločenstva na školský rok 2021/2022 a účelu
použitia finančných príspevkov získaných z 2%, viď príloha č.5. Následne sa viedla diskusia:

http://rsbernolaka.sk/


● Návrh na zvýšenie príspevku na šport. V súčasnosti je na šport vyčlenených 100 € -
je to hlavne na zápisné v súťažiach. Neplánuje sa to zmeniť, pohyb je hlavne
podporovaný v rámci Bernoláckej olympiády. P. riaditeľ rozprával o skladacích
stoloch na stolný tenis.

Návrh výšky rodičovského príspevku na rok 2021/2022 je 5 EUR na každé dieťa, ktorý je
potrebné uhradiť do 30.11.2021.

Návrh plánu činnosti rodičovského spoločenstva v šk. roku 2021/2022 :
● Jesennná brigáda
● Jarná brigáda
● Bernolácka olympiáda

Uznesenie č. PS - 5/2021
Plenárne zasadnutie nadpolovičnou väčšinou (jednomyseľne) schválilo Správu o
hospodárení Rodičovského spoločenstva v školskom roku 2020/2021.

9. Schválenie výšky rodičovského príspevku na školský rok 2021/2022.

Uznesenie č. PS - 6/2021

Plenárne zasadnutie schválilo výšku rodičovského príspevku v školskom roku 2021/2022 vo
výške 5 EUR na každé dieťa. Termín úhrady je do 30.11.2021.

10. Schválenie rozpočtu rodičovského spoločenstva na školský rok 2021/2022 a
účelu použitia finančných príspevkov získaných z 2%.

Uznesenie č. PS - 7/2021

Plenárne zasadnutie nadpolovičnou väčšinou (jednomyseľne) schválilo rozpočet
Rodičovského spoločenstva na školský rok 2021/2022 a plán čerpania prostriedkov
získaných z 2% podielových daní.

11. Schválenie plánu činností rodičovského spoločenstva v školskom roku
2021/2022.

Uznesenie č. PS - 8/2021
Plenárne zasadnutie nadpolovičnou väčšinou (jednomyseľne) schválilo tento plán činnosti
Rodičovského spoločenstva na školský rok 2021/2022 / termíny činností budú naplánované
podľa aktuálnej epidemickej situácie s vedením školy/:

● Jesennná brigáda
● Jarná brigáda
● Bernolácka olympiáda

Všetky uznesenia zo zápisnice (č.1/2021-8/2021) sú uvedené v prílohe č.6.



12. Rôzne, diskusia, záver.

Diskusia ohľadom zapojenia sa školy do projektov, ktoré by zlepšili materiálne, priestorové
zabezpečenie školy. Rodičia chcú byť nápomocní a momentálne budú sledovať výzvy, do
ktorých by sa škola mohla zapojiť. Mohol by sa rozvinúť projekt dopravného ihriska, ktorý sa
už minulý rok pripravoval, ale nebol podporený.

COVID-19 - čo sa deje a ako sme na to pripravení:
● Škola sa riadi podľa platných nariadení
● Kombinácia dištančne a prezenčne v rámci jednej triedy momentálne nie je

zvládnuteľná

Chýba aktuálny šk. poriadok na stránke MŠ a ZŠ.

Na záver predsedníčka Výboru RR poďakovala všetkým za účasť a ukončila plenárne
zasadnutie

Prílohy:
1. Prezenčná listina
2. Zoznam zvolených zástupcov tried do rodičovskej rady
3. Nové stanovy rodičovského spoločenstva
4. Správa o hospodárení rodičovského spoločenstva v školskom roku 2020/2021
5. Rozpočet rodičovského spoločenstva na školský rok 2021/2022 a účel použitia

finančných príspevkov získaných z 2%,
6. Uznesenia zo zápisnice z plenárnej schôdze

V Martine dňa 22.9.2021 Zapisovateľ: p. Peter Smatana: …...….……………….

Overovatelia: p. Jana Sukeľová: …...….……………….

p. Katarína Buknová: …...….……………….

p. Marián Mižík: …...….……………….


