
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ informuje rodičov: 

V prílohe tohto dokumentu je vyúčtovanie príjmov a výdavkov ZRPŠ za posledný školský rok. Ako iste 

vidíte, príjmy sú tvorené z väčšej časti z členských príspevkov rodičov školopovinných detí a z menšej 

časti sú to príjmy z 2% daní. 

Preto je veľmi dôležitá komunikácia smerom k prispievateľom – rodičom. Náš príspevok do ZRPŠ je 

nastavený relatívne prijateľne, je všetkými prítomnými rodičmi odsúhlasený a schválený na poslednom 

realizovanom plenárnom zasadnutí ZRPŠ. Výška príspevku na iných školách je až dvojnásobný. Všetky 

financie z tohto príspevku sa vracajú do školy, našim deťom. Toto by sme si mali uvedomiť. 

Nebudeme sa porovnávať s inými školami. Porovnávajme stav a fungovanie našej školy v čase.  Či sa 

prestupujeme na mieste, alebo sa posúvame vpred. Z pozície Rady rodičov vieme ovplyvniť málo, ale 

aj táto pomoc sa ráta a mala by byť preto čo najefektívnejšia a najadresnejšia. 

V predchádzajúcich rokoch bolo finančne podporené množstvo malých „projektov“ – hlavne balíčky a 

odmeny pre deti počas Mikuláša, Vianoc, či za reprezentovanie školy, alebo pri ukončení školského 

roka. Tiež sa z financií ZRPŠ v značnej miere platilo aj materiálne vybavenie MŠ, ZŠ – žalúzie, hračky, 

lavice, školské potreby, potreby pre ŠKD, športové vybavenie a iné.  

Je veľmi ťažké, takmer nemožné, cielene rozčleniť používanie týchto vecí jednotlivými deťmi, či 

triedami. V jednom roku sa prihliadne na potreby škôlky, v druhom roku na potreby školy. V jednom 

roku sa investuje do výpočtovej techniky, v inom do hračiek, či iného materiálu. V každom prípade sú 

to spoločné investície do školy, ktorú v danom čase navštevujú všetky naše deti – bez ohľadu  na 

ročníky a bez ohľadu na to, ktoré deti aký materiál, či vybavenie práve využívajú. 

V poslednom školskom roku, ktorý deti vo väčšine absolvovali na dištančnom vzdelávaní, sa investície 

presunuli do materiálneho a priestorového vybavenia školy. Finančné príspevky sa chápu ako spoločný 

vklad rodičov detí do zvýšenia kvality materiálneho vybavenia školy.  

 

Avšak teraz sa nachádzame v situácii, ktorú ešte nikto z nás v minulosti nezažil. Všetci sme poznačení 

Covid-om. Niekto menej, niekto viacej. Práve preto ľudia veľmi citlivo vnímajú hlavne finančné nároky 

rodiny a výdavky na deti. Príjmy boli veľmi nízke, až žiadne, ale nároky na život sa neznížili. Preto sa aj 

členovia Rady rodičov zhodli, že je vhodné túto situáciu premietnuť do finančného príspevku, ktorý 

navrhujeme v aktuálnom školskom roku. V zmysle štatútu Rady rodičov (ZRPŠ v Šoporni) je výška 

príspevku vždy vopred odsúhlasená na plenárnom rodičovskom združení, kde musí podliehať 

schváleniu nadpolovičnému počtu prítomných rodičov. Avšak v situácii, aká je dnes, navrhujeme 

jednorazovo pre tento školský rok znížiť výšku príspevku na 15 Eur na rodinu.  

Samozrejme, znížením výšky príspevku sa zníži aj finančné zabezpečenie niektorých aktivít, ktoré škola 

realizuje. Ale nie na úkor konkrétnych darčekov, či sladkostí deťom, ale v tomto roku radšej budeme 

šetriť na nákupe materiálu, či iného priestorového vybavenia školy. 

Veríme, že tento školský rok  už nebude iba „Covid-ový“, ale že epidemiologická situácia dovolí deťom 

chodiť do školy ako pred pandémiou a dovolí im plnohodnotne využívať priestorové, či iné materiálne 

hodnoty, ktorých kúpu sme podporili my, rodičia našich detí. Pretože každý rodič rád podporí a prispeje 

na kvalitnejšiu a efektívnejšiu výučbu detí a na príjemne strávený čas školského vyučovania vo 

vhodnom a podnetnom prostredí. 


