
Organizačné zabezpečenie činnosti rodičovskej rady (RR) 

 na školský rok 2021/2022 

Činnosť RR sa riadi Stanovami Združenia rodičov pri SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad 

Váhom. Rodičovskú radu tvoria zástupcovia rodičov všetkých tried, ktorí sú volení na triednych 

schôdzkach rodičovského združenia. Členovia RR si volia výbor, ktorý pozostáva z: 

-predseda 

-podpredseda 

-pokladník. 

Zasadnutie RR sa zvoláva podľa plánu práce formou pozvánky. 

V prípade pandemickej situácie zasadnutia rodičovskej rady budú prebiehať bez 

osobného stretnutia členov, cez edupage stránku školu. Triedne schôdzky rodičov budú 

v takejto situácii nahradené konzultáciami tiež cez edupage stránku školu, prípadne e-

mailami  a telefonicky cez kontakty zverejnené na edupage školy. 

 

Časový plán zasadnutí na šk. rok 2021/2022 

1. zasadnutie: 26.10.2021 (plenárne zasadnutie) 

2. zasadnutie: 23.11.2021 

3. zasadnutie: 18.01.2022 (RR, ZRŠ) 

4. zasadnutie: 22.03.2022 

5. zasadnutie: 26.04.2022 (RR, ZRŠ) 

6. zasadnutie 24.05.2022 

7. zasadnutie 20.09.2022 

Obsah zasadnutí 
 

1. plenárne zasadnutie: 26.10.2021 o16.00 hod., následne  triedne schôdzky rodičov 

a zasadnutie RR 

 začiatok práce RR - voľba výboru RR /predseda, podpredseda, pokladník/ -
hlasovanie 

 voľba Revíznej komisie /predseda, 2 členovia/ - hlasovanie 

 príprava plánu práce RR na šk. rok 2021/2022 – hlasovanie 

 rôzne 
 

 2. zasadnutie: 23.11.2021 o 16.00 hod./RR/ 

 informácie o čerpaní rozpočtu a stave fin. prostriedkov 

 príprava triednych schôdzí RZ 

 informácia o výsledkoch 1. štvrťroka /prospech, dochádzka, súťaže, problémy/ 

 rôzne 
 

3. zasadnutie: 18.01.2022 o 16.45 hod. /16.00 hod. ZRŠ+ RR / 

 16.00 hod. prebehnú triedne schôdzky RZ 

 16.45 hod. začne zasadnutie RR 

 prerokovanie pripomienok z tr. schôdzí RZ 

 informácia o stave finančných prostriedkov 

 rôzne  
 



4. zasadnutie: 22.03.2022 o 16.00 hod. /RR/ 

 informácia o výsledkoch 1. polroku /dochádzka, prospech, akcie, problémy/ 

 informácia o stave finančných prostriedkov 

 informácia o uskutočnení praxe žiakov 2. a 3. ročníkov 

 rôzne 

 

5. zasadnutie: 26.04.2022 o 16.45 hod /o 16.00 hod. ZRŠ+ RR/ 

 16.00 hod. sa uskutočnia rodičovské združenia v triedach 

 16.45 hod. začína zasadnutie RR 

 prerokovanie pripomienok z RZ 

 informácia o štud. výsledkoch 3. štvrťroku 

 informácia o písomných a praktických maturitných skúškach 

 rôzne 

 

6. zasadnutie:24.05.2022 o 16.00 hod. /RR - slávnostné posedenie/ 

 informácia o prijímacích skúškach na SŠ 

 informácia o písomných, praktických aj ústnych maturitných skúškach 

 informácia o stave finančných prostriedkov 

 rôzne 

 

7. zasadnutie: 20.09.2022 o 16.00hod. /RR/ 

 vyhodnotenie činnosti RR v šk. roku 2021/2022 

 informácia o prospechu, dochádzke študentov za ostatný školský rok 

 príprava plenárneho zasadnutia /termín, program, správy a pod./  

 informácia o stave finančných prostriedkov 

 rôzne 

 


