
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ v Kamennej Porube dňa 29.09.2020 

 

1. Novozvolení členovia RR za MŠ a ZŠ v Kamennej Porube: 
 
Trieda Sovičiek  -  Lucia Langová – nemohla sa zúčastniť, ospravedlnila sa 
Trieda Lienok    -   Igor Miškovic – nemohol sa zúčastniť, ospravedlnil sa 
                                Janka Kavecká 
Trieda Motýľov  -  Nadežda Hájková 
Trieda Drobcov – Magdaléna Verešová 
 
1. Trieda – Ľubica Čerňanská 
2. Trieda – Tomáš Kasman 
3. Trieda – Mgr. Jozefa Záňová 
4. Trieda  - Alexandra Dávidíková – nemohla sa zúčastniť, ospravedlnila sa 
5. Trieda  - Miroslava Hodásová  
6. Trieda  - Lenka Jasenovská  -   nemohla sa zúčastniť, ospravedlnila sa 
7. Trieda – Radka Balážová 
8. A Trieda – Katarína Knapcová 

8     B Trieda – Dorota Mangová 

9. Trieda  - Ľudovít Kasman 

 

              Za vedenie školy boli prítomné: 

              p. riaditeľka Mgr. Zuzana Maniaková 

              p. zástupkyňa pre MŠ Mgr. Jozefa Záňová 

 

Z dôvodu koronavírusovej pandémie sa nekonali na začiatku šk.roku 2020/2021 triedne ani školské 
rodičovské združenia . Členovia rodičovskej rady zostali v pôvodnom zložení , v akom boli v šk. roku 
2019/2020 , noví členovia za triedu Motýľov a Drobcov súhlasili po oslovení triednymi učiteľmi 
s členstvom v rodičovskej rade na šk.rok 2020/2021. 

 

2. Voľba predsedu rodič.združenia, členov revíznej komisie, zapisovateľa a hospodára: 

Predseda rodičovského združenia: 

Tomáš Kasman  

 

Členovia revíznej komisie: 

Igor Miškovic – predseda 

Dávidíková Alexandra – člen 



Balážová Radka – člen 

 

Hospodár rodičovskej rady na rok 2020/2021 

Janka Kavecká 

 

Zapisovateľ: 

Janka Kavecká 

 

3. Schválenie rodičovského príspevku na rok 2020/2021 
 
Rodičovský príspevok v ZŠ bol schválený rodičovskou radou vo výške 17,- € na každé dieťa.  
 
Rodičovský príspevok v MŠ bol schválený rodičovskou radou vo výške 45,- € na každé dieťa.  
 
Rodičovský príspevok bude vyzbieraný do 30.11.2020. 

 

 

4. Mikuláš v MŠ – schválené boli hračky a knihy do tried v sume 4,- € / 1 dieťa. Mikuláš v ZŠ je 
otvorený a priebežne sa bude schvaľovať podľa aktuálnej situácie  /koronavírusová 
pandémia/.   

 

5. Použitie financií z 2% je otvorené a bude sa schvaľovať priebežne podľa aktuálnej situácie.  
 

6. Žiadosť o dotáciu z OU bude podaná do 31.10.2020 – účel – plastové domčeky do škôlky 
 

7. Zber aj krúžky budú.  
 

8. Predseda združenia Tomáš Kasman poďakoval zúčastneným za účasť a uzavrel schôdzu. 
 

 

 

Predseda : Tomáš Kasman 

Zapisovateľ: Janka Kavecká 


