
Správa rodičovskej rady za rok 2020/21 

 

Vážená pani riaditeľka, pedagogický zbor, vážení rodičia. 

informujem Vás o činnosti RZ za uplynulý školský rok zhrnutej do nasledovných bodov: 

1. Správa rodičovskej rady za šk. rok 2020/21 

2. Správa o hospodárení za šk. rok 2020/21 

3. Správa revíznej komisie za šk. rok 2020/21 

4. Členský príspevok na šk. rok 2021/22- návrh. 

5. Rozpočet jednotlivých predmetových komisií na šk. rok 2021/22- návrh. 

6. Občianske združenie Vzdelanie je základ budúcnosti a jeho činnosť. 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

1. Rodičovská rada sa stretla v tomto šk. roku celkom 5 krát. Vzhľadom k pandemickej situácii    

prebehli niektoré stretnutia aj online. 

Začiatkom šk. roka sme ešte pred plenárnym stretnutím riešili výšku členského príspevku  
a dolaďovali hlavne predložený návrh rozpočtu jednotlivých predmetových komisií, ktorý výrazne 

presahoval sumu členského príspevku, takže sa musel upraviť. 

Pandemická situácia a s ňou spojené obmedzenia poznačili už samotný priebeh plenárnej schôdze, 

ktorá sa konala v obmedzenom režime len v priestoroch pred budovou školy. Zároveň prebehla aj 

voľba členov do rodičovskej rady a revíznej komisie. Na plenárnej schôdzi bol odsúhlasený aj členský 

príspevok výške 34 eur na žiaka, aj výška rozpočtu pre jednotlivé predmetové komisie. 

Po plenárnom rodičovskom združení prebehla schôdzka rodičovskej rady, na ktorej sa riešilo 
zaobstaranie nových skríň na školský internát –prvá etapa. Schválila sa suma na výmenu nových 
diskov pre počítače. Boli volení noví členovia rodičovskej rady a jednotlivých komisií. V diskusii sa 
riešilo stravovanie žiačok ako dlhodobý problém. 

Rodičovská rada sa aj napriek pandémii stretla prostredníctvom online schôdzok a riešila otázku 
možného zlúčenia ZRPŠ, ktoré už vlastne nemá právnu subjektivitu , s OZ hlavne z dôvodu 

zjednodušenia fungovania a možnosti uchádzať sa o 2% pre potreby a podporu našich detí a školy 
a šk. internátu. Pripravili sa nové stanovy , ktoré sme postupne upravovali. AK nám budú schválené 

upravené stanovy, tak od nového šk. roka by fungovalo pri škole len OZ, ktoré bude aj naďalej 
zastrešovať a plniť všetky doterajšie aktivity. Ďalej sme riešili žiadosť žiackej školskej rady na 

príspevok na novú aparatúru ak nezískajú príspevok z projektu, do ktorého sa zapojili. Keďže 
príspevok nezískali bol im odsúhlasený z rozpočtu. Zakúpili sme nové smetné koše na separovanie 
odpadu ako sme už dlhšie plánovali na podnet žiačok. Taktiež sme zakúpili počítačové stolíky do 

učební. Odsúhlasili sme aj kúpu dvoch kusov mikrovlnných rúr, v ktorých si žiačky budú môcť 

zohrievať stravu. Nakoľko sa už dlhodobo rieši otázka možnosti stravovania žiačok v kole, rodičia sa 
pokúsia osloviť zástupcov samosprávy, alebo hľadať iný spôsob, aby pomohli vyriešiť tento problém. 



Po úspešnej realizácii prvej etapy výmeny skríň na školskom internáte sme sa pustili do realizácie 

druhej etapy, ktorú zafinancoval školský internát z vlastných ušetrených prostriedkov. Posledná tretia 
bola realizovaná v priebehu školských letných prázdnin. 

Ďalej rodičovská rada zvážila možnosť kvôli mimoriadnemu stavu, keďže výučba prebiehala 
dištančne, prispieť všetkým žiačkam maturitných ročníkov na knižnú poukážku a aj takouto formou 
im vykompenzovať nezrealizovane akcie. Veľmi si ceníme, že maturitné ročníky uhradili príspevok 
a zároveň mnohí podporili aj OZ. Žiačky s najlepším prospechom dostali poukážku na knihu ,ktorú 
sme im tiež uhradili. 

Rodičia sa zaujímali aj o formu dištančnej výučby a riešili sme s vedením školy ,ale aj s vyučujúcimi 
konkrétne problémy. Veľmi nás aj žiačky znepokojuje nemožnosť vykonávať odbornú prax a preto sa 
hľadali možnosti ako tomu v budúcnosti predísť. Škola by chcela zriadiť na tento druh výučby 

osobitnú učebňu. 

Pandémia vo veľkej miere narušila chod a spôsob fungovania výučby ako aj všetkých aktivít, ktoré 

sme podporovali. Ale, ako sa hovorí: Všetko zlé je na niečo dobré. Tak práve preto sme mohli 
podporiť aj také finančne náročnejšie investície a zabezpečiť pre naše deti krajšie, lepšie, novšie, 
modernejšie a funkčné prostredie v škole a na internáte. Veríme, že tento školský rok bol iba jedným 

a nebude sa opakovať, a že v novom šk. roku podporíme predovšetkým vzdelanie a mimoškolské, 
kultúrne, športové a voľnočasové aktivity školy a internátu.   

Zároveň chcem v mene Rodičovskej rady poďakovať všetkým rodičom a pedagógom aj 
zamestnancom školy a školského internátu za darovanie 2% z dane nášmu občianskemu združeniu. 

 

12.09.2021 

 

Jana Kováčiková, predsedníčka RZ a OZ 

 


