
Program stretnutia: 

17:45-18:05 Prezentácia 

Každý zástupca rodičov sa podpíše na prezenčnú listinu a dostane hlasovacie lístky. 

18:05-18:15 Voľba skrutátorov 

S ponukou na túto pozíciu boli v uplynulých dňoch na základe návrhu predsedníčky RR 

oslovení: pani Špányiová, pani Vaššová a pán Zich.   Ponuku prijali. Bude sa teda hlasovať o 

týchto osobách a to jednotlivo zdvihnutím ruky. Cieľom je zvoliť 3 skrutátorov, ktorí budú 

mať na starosti zber hlasovacích lístkov a ich spočítavanie. 

18:15 – 18:25 Potvrdenie programu 

Dostala som e-mail od pani riaditeľky (viď. príloha e-mailu), v ktorom požaduje zmenu formy 

stretnutia na dialóg - rodičia – pedagógovia. Považujem za potrebné zaradiť do úvodnej časti 

stretnutia hlasovanie, ktorým sa zástupcovia rodičov vyjadria, či majú záujem vypočuť si 

prezentácie pred, prípadne po pani riaditeľkou navrhnutom dialógu. 

Predmetom hlasovania bude: 

„Rada rodičov sa bude zaoberať najskôr dialógom navrhnutým riaditeľku školy a až potom si 

vypočuje prezentácie občianskych združení.“  

K takto naformulovanému výroku sa zástupcovia rodičov vyjadria hlasovaním 

prostredníctvom hlasovacieho lístka. 

18:25 -19:45 V odhlasovanom poradí nasledujúce časti zasadnutia 

Vystúpenie riaditeľky školy  

Dialóg rodičia - pedagógovia 

Prezentácia Občianskeho združenia 1 

Prezentácia Občianskeho združenia 2 

V prípade vystúpení OZ budeme sledovať dodržanie časového limitu – maximálne 15 minút. 

19:45-19:55 Príprava hlasovania 

Hlasovanie sa vždy uskutoční  vyjadrením prostredníctvom hlasovacieho lístka  ku 

naformulovanému uzneseniu. Ku každému uzneseniu bude možné vyjadriť súhlas, nesúhlas 

alebo zdržanie sa hlasovania. 

Hlasovanie sa uskutoční len vo vzťahu ku predloženým návrhom občianskych združení. 

Konkrétne znenie uznesenia bude jasne zobrazené v čase hlasovania. Znenie uznesenia ku 

jednotlivým návrhom občianskych združení je navrhnuté nasledujúco: 

„Zástupcovia rodičov odporúčajú rodičom prijatie návrhu predloženého  občianskym 

združením XY.“ 



Hlasovať sa bude o každom návrhu samostatne. 

19:55-20:10 Postupné hlasovanie o návrhoch občianskych združení 

Po zozbieraní hlasovacích lístkov bude vykonané sčítanie hlasov a oznámený výsledok. 

20:10-20:25 Štatút Rady rodičov 

V uplynulých mesiacoch sa ukázalo, že Rada rodičov na našej škole potrebuje štatút. Bude tak 

vyriešené, čo všetko je v kompetencii RR, kto zasadnutia zvoláva a v akom vzťahu je RR voči 

vedeniu školy. Aby bolo jasné, čo je vlastne Štatút a o čom všetkom pojednáva, môžete si 

vyhľadať zverejnené štatúty na internete. Na nasledujúcom odkaze je jeden z nich 

http://www.zsmatkyalexie.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200050&id=1167. 

Navrhujem, aby bol uznesením Rady rodičov zaviazaný predseda Rady rodičov prípravou 

návrhu štatútu našej Rady rodičov, a to hlasovaním o uznesení nasledujúceho znenia: 

„Zástupcovia rodičov zaväzujú predsedu Rady rodičov vypracovaním návrhu štatútu Rady 

rodičov a jeho predložením na verejnú diskusiu v termíne do 11.3.2013.“ 

Zámerom je predložený návrh poskytnúť všetkým dotknutým na pripomienkovanie. Na 

základe pripomienok bude potom spracované druhé znenie návrhu, ktoré prejde 

pripomienkovaním už len na pôde Rady rodičov. Z tohto pripomienkovania potom vznikne 

tretí návrh, ktorý už bude predmetom hlasovania. Cieľom je mať pred skončením tohto 

školského roka prijatý štatút. 

20:25-20:30 Hlasovanie o uznesení ku štatúte 

Hlasovanie prebehne opäť formou odovzdania hlasovacieho lístka, podobne ako je to 

popísané v prípade hlasovania o návrhoch občianskych združení. 

Po spočítaní hlasov bude výsledok oznámený. 

20:30-20:40 Iné príspevky a podnety 

 

http://www.zsmatkyalexie.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200050&id=1167

