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ZÁPISNICA 
ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY PRI SPOJENEJ ŠKOLE DOMINIKA TATARKU 

V POPRADE DŇA 26. 10. 2016 
 

 
Prítomní:  členovia RR podľa prezenčných listín 
  hosť: Mgr. Dušan Nebus – riaditeľ školy 
 
Program: 
 

1. Úvod, otvorenie 
2. Správa o hospodárení RZ za školský rok 2015/2016 
3. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2016/2017 
4. Návrh a schválenie rozpočtu v školskom roku 2016/2017 
5. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Uznesenie 
9. Záver 

 
1. Úvod, otvorenie 
 
Zasadnutie Rodičovskej rady zahájil predseda RR Ing. Pavol Horák. Privítal všetkých prítomných 
a oboznámil ich s programom zasadnutia Rodičovskej rady pri Spojenej škole Dominika Tatarku 
v Poprade. Program bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými členmi Rodičovskej rady. 
 
2. Správa o hospodárení RZ za školský rok 2015/2016 

 
Správu o hospodárení RZ v školskom roku 2015/2016 predniesla pani Veronika Antošová. 
Vzhľadom k tomu, že pani Antošová vo funkcii hospodárky RZ končí, Rodičovská rada do tejto 
funkcie zvolila jednohlasne pani Ing. Kamilu Pazúrovú. Predseda RR Ing. Pavol Horák poďakoval 
pani Antošovej za odvedenú prácu a privítal novozvolenú pani Ing. Pazúrovú, ktorej zaželal 
dobrú spoluprácu s členmi RR a vedením školy.  
 
O výsledkoch revízie hospodárenia RZ za obdobie 01. 09. 2015 – 31. 08. 2016 informovala 
predsedníčka revíznej komisie Mgr. Lenka Adamkovičová. Revízna komisia zasadala dňa 25. 10. 
2016. Vykonala kontrolu pokladne, kontrolu bežného účtu v Slovenskej sporiteľni, kontrolu 
správnosti účtovania v peňažnom denníku, revíziu účtovných dokladov a bankových výpisov 
z bežného účtu a hotovosti. Revízna komisia overila tiež čerpanie finančných prostriedkov 
jednotlivými pedagógmi a vyjadrila súhlas s takýmto využitím. 
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3. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2016/2017 
 

Rodičovská rada jednohlasne schválila navrhnutý rodičovský príspevok v školskom roku 
2016/2017 vo výške 20,-€. Rodičovský príspevok tvorí čiastka 8,-€ na rodinu a 12,-€ na žiaka na 
rozvoj školy. RR jednohlasne schválila odpustenie platenia príspevku v čiastke 12,-€ u žiakov, 
ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a pre integrovaných žiakov. Rodičia týchto žiakov musia 
písomne požiadať o odpustenie platenia tohto príspevku. Sumu 8,-€ navrhla riešiť v osobitných 
prípadoch splátkovým kalendárom do 20. 12. 2016.  

 
4. Návrh a schválenie rozpočtu v školskom roku 2016/2017 
 
Podpredsedníčka RR pani Eva Barnašová predniesla návrhy rozpočtov na školský rok 2016/2017 
za jednotlivé sekcie. Jednotlivé návrhy rozpočtov boli jednohlasne schválené. Ich čerpanie bude 
uskutočnené priebežne podľa požiadaviek v jednotlivých sekciách. Čerpanie z príspevku fondu 
rozvoja školy sa uskutočňuje priebežne na návrhy riaditeľa školy a schválením predsedu RZ. 

 
5. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2015/2016 

 
Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016 predniesol riaditeľ 
školy Mgr. Dušan Nebus. Na úvod privítal všetkých prítomných na pôde školy, tiež poďakoval 
pani Antošovej za dlhoročnú spoluprácu, zablahoželal novozvolenej hospodárke pani Ing. 
Pazúrovej a vyjadril svoje presvedčenie v dobrú spoluprácu do nasledujúceho obdobia. 
 
Pán riaditeľ informoval prítomných o tom, že správa o výsledkoch a činnosti školy bude po 
schválení zriaďovateľom, t. j. Okresným úradom v Prešove zverejnená na webovej stránke školy. 
Správa poskytuje podrobné štatistiky, grafické vyhodnotenia úspešnosti jednotlivých 
predmetov, vymenovanie všetkých krúžkov, činností a pod. V školskom roku 2015/2016 
študovalo na škole celkom 1034 žiakov v nasledujúcom zložení: 220 žiakov základnej školy, 265 
žiakov štvorročného gymnázia, 304 žiakov osemročného gymnázia a 245 žiakov bilingválnej 
sekcie. Bolo prijatých celkovo 159 prvákov na všetkých stupňoch školy. Pán riaditeľ konštatoval, 
že záujem o štúdium na Spojenej škole D. Tatarku v minulom školskom roku v sekcii 
štvorročného gymnázia zaznamenal takmer trojnásobok, v bilingválnej sekcii dvojnásobok, 
v sekcii osemročného gymnázia dvojnásobok a záujem o zápis do prvého ročníka ZŠ bol 
enormný. Pán riaditeľ ďalej podal podrobné informácie o dosiahnutých výsledkov na 
maturitných skúškach. Škola sa dostala na 6. miesto na Slovensku medzi gymnáziami. Maturanti 
dosiahli vo všetkých predmetoch výsledky lepšie ako celoslovenský priemer. V školskom roku 
2015/2016 maturovalo 156 žiakov. Úspešnosť prijatia na vysoké školy predstavuje 98%. Čo sa 
týka hodnotenia školy ako celku v novom vydaní rebríčkov INEKO zo 7. septembra 2016 v rámci 
jednotlivých kategórií dosiahla škola 9. miesto medzi TOP gymnáziami na Slovensku. 
Pán riaditeľ ďalej podal krátku správu o mimoškolských aktivitách. Vyzdvihol projekt Integrácia, 
na ktorom škola spolupracovala organizačne i programovo. Žiaci sa zúčastňovali množstva 
zaujímavých projektov, programov a akadémií v rámci školy, ale aj okolia, keď napr. žiaci ZŠ 
nacvičeným programom spríjemňovali život dôchodcom. Konštatoval, že žiaci dosahujú výborné 
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výsledky, umiestnenia a  sú zapojení do rôznych medzinárodných projektov. Čo sa týka práce 
s talentovanou mládežou eviduje škola za minulý školský rok dve víťazstvá v predmetových 
olympiádach na celoštátnej úrovni v nemeckom jazyku a v biológii. 
Pán riaditeľ upozornil aj na niekoľko skutočností týkajúcich sa tohto školského roka 2016/2017. 
Ide o: 
 zmeny v niektorých ustanoveniach klasifikačného poriadku. O týchto zmenách budú 

konkrétne hovoriť triedny učitelia na najbližších triednych aktívoch. Klasifikačný 
poriadok bude tiež zverejnený na webovej stránke školy.  

 zmenené normy pridávania soli do jedál v školskej jedálni. Podľa týchto nových noriem 
sa žiakom podávajú jedlá menej slané a žiaci nemajú prístup k soľničkám.  

 pokyny k voľbám zástupcov rodičov do Rady školy. 
  
6. Rôzne 

 
Ing. Horák informoval o registrovaní RZ pri Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade ako 
poberateľa 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Požiadal prítomných o poskytnutie 
informácie rodičom v triedach a poďakoval za poukázanie prostriedkov na účet v 
minulom školskom roku 2015/2016 vo výške 6.956,02 €.  
Ing. Horák informoval o úrazovom poistení v poisťovni GENERALI, poistná suma je 33.200,- €, 
poistenie trvá 12 mesiacov – aj počas letných prázdnin a počas všetkých akcií usporiadaných 
školou. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu na zdraví, ktorý vznikol dieťaťu pri 
výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi. Za priamu súvislosť s výchovou 
a vzdelávaním sa na účely tohto pripoistenia považuje usporiadanie školských akcií konaných so 
súhlasom vedenia školy. Tiež sa to týka zodpovednosti za škodu na zdraví v dôsledku úrazu 
spôsobenému žiakovi v zariadení školského stravovania.  

 
7. Diskusia 

 
Pán riaditeľ reagoval na otázku prípadného doplnenia návrhu rozpočtu. Takéto návrhy 
podliehajú schváleniu a je potrebné adresovať písomnú žiadosť predsedníctvu RR. V prípade  
zmysluplnej požiadavky je možné návrh schváliť.  
Na otázku vytlačenia tlačív na poukázanie 2% z dani v papierovej forme pre všetkých žiakov 
školy pán riaditeľ vysvetlil, že v prípade záujmu konkrétneho počtu rodičov v triedach, obdržia 
potrebný počet tlačív prostredníctvom triedneho učiteľa a svojich detí. Toto tlačivo je tiež 
k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke školy. 
Pán riaditeľ informoval členov RR o plánovaní akadémie medzinárodného charakteru pri 
príležitosti 25. výročia bilingválnej sekcie. Poprosil rodičov o pomoc pri organizovaní tejto akcie, 
na ktorú zároveň pozval aj členov RR.  

 
8. Uznesenie 

 
Návrh uznesenia: 
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Rodičovská rada berie na vedomie: - správu o výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku 
                                                                    2015/2016; 
                 - správu o vykonanej revízii hospodárenia za obdobie  
                                                                    od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016; 
                                                                 - čerpanie príspevku fondu rozvoja školy na návrh 
                                                                    riaditeľa školy a schváleným predsedom Rodičovskej  
                                                                    rady.  
 
Rodičovská rada schvaľuje: - správu o hospodárení RZ za školský rok 2015/2016; 
                                                   - návrhy rozpočtov jednotlivých sekcií na šk. rok 2016/2017; 
                                                   - výšku rodičovského príspevku 20,-€ na školský rok 2016/2017  
                                                      a odpustenie čiastky 12,- € na fond rozvoja školy  
                                                      u integrovaných žiakov a u tých žiakov, ktorých rodičia sú  
                                                      v hmotnej núdzi po predložení dokumentov. 
 
Rodičovská rada zvolila: - jednohlasne do funkcie hospodárky pani Ing. Kamilu  
Pazúrovú. 
 
Prítomní jednohlasne schválili uznesenie. 

 
9. Záver 

 
Na záver predseda RZ Ing. Pavol Horák poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala: Bc. Silvia Šunová, DiS      
 
V Poprade 26. 10. 2016 
 
 
 
 


