
Plán práce 
 

OZ RODIČIA A ŠKOLA 

 

na školský rok 2020/2021 
 

 

 

Členovia rodičovskej rady: zoznam bude aktualizovaný po plenárnom zasadnutí OZ 

 

Ciele a úlohy: 

 

a) Oblasť vzdelávania    
 

 Zakúpenie učebných pomôcok, didaktickej techniky podľa potreby školy 

 Finančná podpora súťaží, olympiád 

 Finančná spoluúčasť pri projektovej činnosti 

 Finančná pomoc pri realizácii praktickej časti a teoretickej časti MS  

 

b) Oblasť podpory výchovno - vzdelávacích výsledkov  
 

 Finančná podpora pri žiackych podujatiach 

 Finančná podpora pri propagácií školy 

 Finančná podpora činnosti žiackej školskej rady 

 

 

c) Oblasť podpory materiálneho vybavenia školy 
 

 Zakúpenie záťažového koberca do telocvične 

 Finančná pomoc pri vybavení odborných učební  

 

d) Oblasť podpory exkurzií 
 

 Finančná podpora pri organizovaní rôznych exkurzií, lyžiarskeho výcviku, 

kurzu na ochranu života a zdravia a školských výletov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán zasadnutí OZ: 

 
 

Termín Plánovaný program Poznámka 

September 

05. 10. 2020 

 Schvaľovanie termínov OZ, návrh výšky 

členského príspevku, návrh rozpočtu OZ 

 Návrh predsedu OZ, návrh hospodára OZ, 

návrh štatutárnych zástupcov OZ, zástupcov 

do Rady školy 

Rodičovská 

rada 

Október 

07. 10. 2020 

 

 

 Voľba predsedu OZ 

 Voľba hospodára OZ 

 Voľba štatutárnych zástupcov OZ 

 Schválenie rozpočtu OZ 

 Príprava formálnych náležitostí k 2 % daní 

 Voľba nových členov Rodičovskej rady 

Plenárne 

zhromaždenie 

+ triedne 

stretnutie 

s rodičmi 

December 

od 7. 12. 2020 

do 11. 12. 2020 

 Prediskutovanie výchovno-vyučovacích 

výsledkov žiakov triedy, riešenie požiadaviek 

rodičov ... 

Triedne RZ 

všetkých 

ročníkov 

Január 

11. 01. 2021 

 Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek 

vedenia školy, informácie o stave a využívaní 

financií OZ 

 Predstavenie nových členov Rodičovskej rady 

Rodičovská 

rada 

Marec 

od 08. 03. 2021 

do 12. 03. 2021 

 Výchovno-vyučovacie výsledky žiakov 

všetkých ročníkov 

 Informácie o jednotlivých častiach MS pre 

rodičov 4. ročníkov 

Triedne 

stretnutia 

všetkých 

ročníkov 

Jún  

28. 06. 2021 

 Vyhodnotenie činnosti OZ a spolupráce OZ so 

školou a s inými inštitúciami 

Rodičovská 

rada 

 

 

 

V Púchove dňa:  01. 10. 2020 

 

 

 

        ........................................................ 

                                                                                                       Ing. Ivana Lazovanová 

                                                      štatutárna zástupkyňa OZ 


