Zápisnica
z 2. zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 31 v Košiciach dňa 26. 11. 2015
v školskom roku 2015/2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. otvorenie
2. správa o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok 2014/2015
3. návrh rozpočtu na školský rok 2015/2016
4. rôzne
5. uznesenie
6. záver

1. Otvorenie
Pani Sovová otvorila zasadnutie RR; privítala prítomných zástupcov jednotlivých triednych
aktívov (TA) a oboznámila ich s programom zasadnutia.
2. Správa o čerpaní finančných prostriedkov za školský rok 2014/2015
Pani Sovová informovala prítomných o čerpaní financií rodičovského združenia (RZ) za šk.
rok 2014/2015. Vysvetlila predloženú tabuľku o čerpaní, na základe ktorej sa v šk. roku
2014/2015 vyzbieralo 10 188 € z rodičovských príspevkov.
Keďže v položkách školský klub detí (ŠKD) (200 €) a školské potreby I. a II. stupeň (700 €)
nedošlo k ich čerpaniu zo strany školy, predsedkyňa RR prisľúbila stretnutie a prerokovanie
tejto veci so zástupcami školy.
Prítomní informácie o čerpaní zobrali na vedomie a požiadali predsedkyňu RR o aktualizáciu
tabuľky a jej zaslanie zástupcom TA v elektronickej podobe.
3. Návrh rozpočtu na školský rok 2015/2016
Prítomní boli oboznámení s predloženým návrhom rozpočtu RZ pri ZŠ Tomášikova 31 na
školský rok 2015/2016. Aktuálny stav účtu je 25 170 €, ktorý zahŕňa aj dotáciu vo výške
10 000 €.
V položke návrhu rozpočtu notárska zápisnica – registrácia 2% sa rodičia dohodli zvýšiť
sumu zo 69 € na 73 €.
Rodičia dali požiadavku na predsedkyňu RR, aby tabuľka návrhu rozpočtu bola doplnená
o informácie o stave účtu RZ, upravená a následne zaslaná zástupcom TA v elektronickej
podobe.
Pani Tomášová vzniesla požiadavku o predloženie stavu účtu za ostatné tri školské roky.
Keďže nedošlo k hlasovaniu o návrhu rozpočtu na šk. rok 2015/2016, rozpočet RZ nebol
zatiaľ schválený.
4. Rôzne
Predsedkyňa RR predložila návrh čerpania vyzbieraných financií cez 2% z daní podľa
požiadavky p. riaditeľky o pomoc pri kúpe nových počítačov a monitorov.
Členovia RR schválili peniaze z 2% z daní na kúpu nových počítačov a monitorov
za
všetci podľa prezenčnej listiny
proti
0
zdržal sa
0

Rodičia dali požiadavku na pani riaditeľku, aby sa skontaktovala so zástupcami SPP
a informovala sa o podmienkach a možnosti získania počítačov pre školu na základe
predloženej informácie o tejto možnosti zo strany jedného z rodičov.
Zástupkyňa TA 2.A triedy predložila požiadavku na školu o vykonanie hygienického náteru
stien v 2.A triede s možnosťou spoluúčasti rodičov žiakov tejto triedy.
5. Uznesenie
Rodičovská rada schvaľuje:
- peniaze z 2% z daní na kúpu nových počítačov a monitorov v zmysle bodu č.4
Rodičovská rada ukladá:
- zástupcom jednotlivých TA informovať svoje TA s obsahom rokovania dnešnej
schôdze RR
6. Záver
Predsedkyňa RR poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie.
V Košiciach, 28.11.2015
zapísal Ing. Kosmas Bekiaris v.r.
tajomník RR

Prílohy:
-

prezenčná listina zo zasadnutia

