
Zápisnica 

z hlasovania OZ Rodičia a škola formou per rollam 

konaného v dňoch od 09. 10. 2020 do 15. 10. 2020 

 

Program:  

 

1. Zaslanie podkladov všetkým členom OZ Rodičia a škola emailom   

2. Hodnotiaca správa práce OZ Rodičia a škola v minulom šk. roku  

3. Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2018/2019  

4. Schvaľovanie plánu činnosti OZ v šk. roku 2020/2021  

5. Schvaľovanie výšky členského príspevku na školský rok 2020/2021 

6. Schvaľovanie rozpočtu OZ na šk. rok 2020/2021  

7. Voľba predsedu OZ Rodičia a škola 

8. Voľba hospodárky OZ Rodičia a škola 

9. Voľba štatutárnych zástupcov OZ pre šk. r. 2020/2021  

10. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri SŠ Púchov  

11. Schvaľovanie hodnotiacej správy výchovno-vyučovacieho procesu a plánu práce školy 

12. Výsledky hlasovania 

13. Návrh uznesenia 

14. Záver 

 

1. Zaslanie podkladov všetkým členom OZ Rodičia a škola emailom 

Ing. Lazovanová zaslala členom OZ Rodičia a škola elektronicky prostredníctvom emailu všetky 

podklady a linky, ktoré boli predmetom hlasovania. Prílohou boli aj informácie o výchovno-

vyučovacom procese a inštrukcie k hlasovaniu.  

2. Hodnotiaca správa práce OZ Rodičia a škola v minulom šk. roku  

Hodnotiacu správu si mohli členovia OZ Rodičia a škola prečítať na stráne školy, link bol 

súčasťou inštrukcií k hlasovaniu.  

3. Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v šk. roku 2018/2019  

Revíznu správu si mohli členovia OZ Rodičia a škola prečítať na stráne školy, link bol súčasťou 

inštrukcií k hlasovaniu. Revíznu správu vypracoval Ing. Peter Jelčic, ktorý je predseda revíznej 

komisie.  

4. Schvaľovanie plánu činnosti OZ v šk. roku 2019/2020  

Plán činnosti vypracovala Ing. Ivana Lazovanová a tvoril takisto súčasť príloh pre členov OZ. 

5. Schvaľovanie výšky členského príspevku na školský rok 2019/2020 

Výška rodičovského príspevku aj v tomto školskom roku ostala nezmenená, teda 30,- na rodinu 

a 50,- na externých študentov. V prípade sociálnych rodín alebo žiakov žijúcich len s jedným 

rodičom sa výška znižuje na polovicu.  

6. Schvaľovanie rozpočtu OZ na šk. rok 2019/2020  

Takisto aj návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021 bol prílohou pre členov OZ Rodičia a škola. 

7. Voľba predsedu OZ Rodičia a škola  

Keďže syn našej predsedkyne ukončil štúdium na našej škole maturitnou skúškou, pani Bošková 

ukončila členstvo v OZ. Návrh rodičovskej rady na predsedkyňu OZ Rodičia a škola je pani 

Martina Urbanová. Je členkou rodičovskej rady už štvrtý rok a má na našej škole dve deti – 

v prvom a štvrtom ročníku. Spolupráca s ňou je veľmi dobrá. Tento návrh bol predložený na 

schválenie per rollam. 

8. Voľba hospodárky OZ Rodičia a škola  

Z dôvodu menovania na funkciu zástupkyne RŠ na našej škole ukončila Ing. Ivana Lazovanová 

členstvo v rodičovskej rade, a tým funkciu hospodárky OZ Rodičia a škola. Rodičovská rada 

navrhla na túto funkciu Ing. Alice Žiačikovú. Je to učiteľka na našej škole a túto ponuku prijala. 

Tento návrh bol takisto predložený na hlasovanie per rollam.  

 



9. Voľba štatutárnych zástupcov OZ pre šk. r. 2020/2021 

Pravidelne každý rok musia byť volení aj štatutárni zástupcovia OZ Rodičia a škola z dôvodu 

zastupovania organizácie v právnych a iných veciach. Rodičovská rada navrhla pani Martinu 

Urbanovú – navrhovanú predsedkyňu OZ a Ing. Alice Žiačikovú – navrhovanú hospodárku OZ. 

Hlasovanie za tento návrh prebehol formou per rollam.  

10. Voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri SŠ Púchov 

Keďže naše bývalé členky, ktoré boli aj zástupkyňami v Rade školy ukončili v minulom roku 

svoju činnosť (deti zmaturovali), rodičovská rada navrhla nových zástupcov do Rady školy, a to 

pani Martinu Urbanovú a Ing. Vladimíra Meštíka, o ktorých hlasovali členovia OZ formou per 

rollam.  

11. Schvaľovanie hodnotiacej správy výchovno-vyučovacieho procesu a plánu práce školy 

Hodnotiacu správu a plán práce školy si mohli členovia prečítať na stránke školy, link bol 

súčasťou inštrukcií k hlasovaniu. 

12. Výsledky hlasovania 

Všetky dokumenty na hlasovanie, vrátane hlasovacieho lístka boli členom OZ Rodičia a škola 

odoslané emailom dňa 09. 10. 2020 kedy sa spustilo aj hlasovanie. Bolo odoslaných 270 

hlasovacích lístkov, čo aj zodpovedá počtu členov OZ Rodičia a škola. Koniec hlasovania bol dňa 

15. 10. 2020.  

Skrutátori – Ing. Peter Jelčic a p. Jana Gajdošíková dňa 16. 10. 2020 spočítali hlasovacie lístky 

a konštatovali, že hlasovania sa zúčastnilo 142 členov z celkového počtu 270. Hlasovanie bolo 

teda právoplatné. Počet platných hlasov bolo 141. 

 

Výsledok hlasovania: 
 

 
 

 

 

 

13. Návrh uznesenia 

Uznesenie z hlasovania je prílohou k tejto zápisnici.        

                                        

V Púchove 16. 10. 2020          

 

Zápisnicu zostavila:    Ing. Ivana Lazovanová ..............................................   

Zápisnicu overila:      p. Monika Bošková  ...............................................                                                                                                                                                                                                                                                  

Hlasovanie za tieto body: ZA PROTI 
ZDRŽUJEM 

SA 

Revízna správa za školský rok 2019/2020 131 0 10 

Návrh plánu práce OZ v školskom roku 

2020/2021 
137 0 4 

Návrh výšky rodičovského príspevku v šk. roku 

2020/2021: 30,- eur na rodinu a 50,- eur na žiaka 

s individuálnym študijným programom 

134 3 4 

Návrh rozpočtu v šk. roku 2020/2021 136 0 5 

Návrh na predsedkyňu OZ Rodičia a škola – p. 

Martinu Urbanovú 
134 1 6 

Návrh na hospodárku OZ Rodičia a škola – Ing. 

Alice Žiačikovú 
137 0 4 

Návrh štatutárnych zástupcov OZ Rodičia a škola 

Ing. Alice Žiačikovú a p. Martinu Urbanovú 
135 0 6 

Návrh na zástupcov do Rady školy – p. Martinu 

Urbanovú a Ing. Vladimíra Meštíka 
136 0 5 

Schválenie hodnotiacej správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti v minulom školskom roku 
136 0 5 

Schválenie plánu práce školy v tomto školskom 

roku 
138 1 2 


