
Z á pi s n i c a 

 

z chôdze výboru RaPŠ, konanej dňa 26. 01. 2012 v MŠ Kapitánova č. 29, 945 01 Komárno   

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Zahájenie,  privítanie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Hospodárenie za I. polrok v školskom roku 2011/2012 
4. Nákup z financií z 2 % príspevku daní z príjmu 
5. Prerokovanie platby príspevkov rodičov  
6. Návrh priebežného rozpočtu na II. polrok v školskom  roku 2011/2012 
7. Diskusia, uznesenie, záver. 

 

K bodu č. 1 

 

 Schôdzu výboru RaPŠ zahájil a všetkých prítomných ako i členov výboru a tiež  pani riaditeľku 

Zlaticu Libaiovú a pani učiteľku Evu Mádelovú privítal predseda výboru Zsolt Nagy.  

 

K bodu č. 2 

 

 Predseda výboru Zsolt Nagy informoval o plnení úloh uznesenia z predchádzajúcej schôdze. 

 

K bodu č. 3 

 

 Hospodárka pani Eva Gabrielová správu o  hospodárení za I. polrok školského roku 2011/2012, 

v ktorom boli plánované výdavky cca 815.-€ +  náklady za predplatné časopisov, vznikla úspora 

finančných prostriedkov oproti plánovanému rozpočtu vo výške = +14 97,-€ 



 

            Výbor RaPŠ jednohlasne správu odsúhlasil.  

 

K bodu č. 4 

       

Nákup t. j. minutá suma bola z príjmu daní je v súlade s rozpočtom  schváleným  na plenárnej 

schôdze RaPŠ konanej v mesiaci september roku 2011. Tento nákup sa zrealizoval v mesiaci december 

s konečnou sumou 652,10.-€ . 

 

Výbor RaPŠ jednohlasne nákup odsúhlasil.  

  

K bodu č. 5 

 

 Prítomným bola prednesená správa o platičoch resp. neplatičoch príspevkov rodičov, k čomu 

bolo prijaté opatrenie, ktorá spočíva v písomnom upozornení neplatičov do konca mesiaca februára roku 

2012 , ktoré vyplýva na základe podpísania podmienok prijatia do MŠ a rozpočtu RaPŠ. 

 

      

Výbor RaPŠ jednohlasne prijaté  opatrenie odsúhlasil.  

 

K bodu č. 6 

 

 Hospodárka pani Eva Gabrielová predniesla rozpočet na II. polrok školského roku 2011/2012 

v celkovej výške =1.410,-€. 

 

Výbor RaPŠ jednohlasne rozpočet odsúhlasil.  

 



 

K bodu č. 7 

  

Rôzne:  úlohy:  

 

- do 15. 02. 2012 páni Martinček a Czigle zabezpečiť tlačivá k príspevku z 1 % z daní ,   

 

-  po triednej schôdzi Sovíčat dať odkazy na www stránku o ZŠ, ktoré  sa prezentovali pred  

    rodičmi, úloha pre p. Martinčeka, 

 

-  zorganizovať návštevu Observatória v Hurbanove pre triedy Včielok a Sovíčat, termín do  

    05. 02. 2012, úloha pre pána J. Nagya a pani učiteľku Máriu Královú  , 

 

-  triedne učiteľky s pani hospodárkou zabezpečia s rozpočtom 110,-€ karneval s termínom  

    konania 14. 02. 2012, 

 

- zorganizovať jarnú brigádu zameranú na úpravu telovýchovného zariadenia, výmenu piesku,  

   obrusovanie starých náterov, predpokladaný termín konania po 21. 04. 2012 v sobotu dopoludnia za 

spoluúčasti rodičov,   

 

-  pri príležitosti Dňa matiek pripraviť besiedku s rodičmi, 

 

-  pri príležitosti MDD zorganizovať divadelné predstavenie a nákup hračiek pre deti, úloha  

    pre pani riaditeľku a triedne učiteľky,  

 

- zabezpečiť rozlúčku pre 5 a 6 ročné deti, úloha pre tiredne p. učiteľky v triede Sovíčat, 



 

- zabezpečiť nákup náplne do umývačky riadu, úloha pre pani hospodárku ,  

 

-  zabezpečiť nákup do multifunkčného zariadenia, úloha s termínom do augusta 2012 pre  

    pána Czigleho.  

 

 

 

U z n e s e n i e 

 

 

1. Zabezpečenie tlačív k 1 % príspevku z dani z príjmu.   

  Termín: do 15. 02. 2012                  Zodpovední: p. Martinček a Czigle    

 

2. Dať odkazy na www stránku o ZŠ, ktoré sa prezentovali na triednej schôdzi Sovíčat. 

            Termín: do 10. 02. 2012                Zodpovedný: p. Martinček       

 

3. Zorganizovať návštevu observatória v Hurbanove. 

            Termín: do 05. 02. 2012                Zodpovední: p. Nagy a p. Králová      

 

4. Vyplatiť sumu 110,-€ za karneval.   

            Termín: do 13. 02. 2012                  Zodpovedná: p. Eva Gabrielová - hospodárka      

 

5. Zorganizovať jarnú brigádu – nákup farieb, náterov, štetcov.    

  Termín: do 20. 04. 2012              Zodpovední: výbor RaPŠ – p. Czigle, Trifunovič,  



                                                                Nagy, Martinček, pani učiteľky a pani   

                                                                 riaditeľka       

6. Nákup hračiek k MDD.   

  Termín: do júna 2012                  Zodpovedná: p. Zlatica Libaiová   a triedne učiteľky 

 

7. Zabezpečiť divadelné predstavenie k MDD. 

            Termín: do 10. 06. 2012                Zodpovedná: p. Zlatica Libaiová       

                                                                             

8. Pripraviť rozlúčku pre 5 a 6 ročné deti. 

            Termín: jún 2012                          Zodpovední: triedne učiteľky, vedenie MŠ, výbor  

                                                                  RaPŠ       

 

9. Nákup náplní do umývačky riadu.   

            Termín: podľa potreby                 Zodpovedná: p. Eva Gabrielová - hospodárka      

 

10. Nákup náplní do multifunkčného zariadenia.   

            Termín: august 2012                 Zodpovedný: p. Czigle      

 

11. Písomne osloviť neplatičov RaPŠ.   

            Termín: do konca februára 2012        Zodpovední: p. Eva Gabrielová - hospodárka      

                                                                        predseda výboru RaPŠ p. Nagy  

 

 

12. Zrušiť internetbanking.   

            Termín: do 31. 01. 2012             Zodpovedná: p. Zlatica Libaiová  

 



 

Schôdzu výboru RaPŠ ukončil predseda Zsolt Nagy a zároveň sa poďakoval všetkým za aktívnu účasť.  

 

 

 

 

 

Zapísala: Daniela Valíčeková                                                    Overovateľka: Zlatica Libaiová 

 

 

 


