ZÁPISNICA
z ustanovujúcej členskej schôdze
Občianskeho združenia rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Michala Rešetku
Horná Súča
Termín konania: 18. 12. 2018 o 16.30 hod.
Miesto konania: budova školy
Zasadnutie zvolala úradujúca predsedníčka OZ RNDr. Katarína Švajdová.
Ďalší prítomní, ktorí sa zúčastnili zasadnutia – podľa priloženej prezentačnej listiny – Prílohy č.1,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zápisnice.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie členskej schôdze.
Voľba predsedu a členov predsedníctva.
Správa o hospodárení OZ.
Rôzne.
Záver.

K bodu 1 programu:
Zasadnutie ustanovujúcej členskej schôdze Občianskeho združenia rodičov a priateľov ZŠ
s MŠ Michala Rešetku Horná Súča otvorila a viedla úradujúca predsedníčka OZ RNDr. Katarína
Švajdová, privítala nových členov OZ, ktorých si zvolili rodičia na prvom rodičovskom združení v šk.
roku 2018/2019 a oboznámila prítomných s programom rokovania členskej schôdze.
K bodu 2 programu:
Predsedníčka OZ vysvetlila dôvod volieb na pozície predsedu, tajomníka, členov
predsedníctva. Prítomní členovia členskej schôdze sa zhodli na tom, že nemajú výhrady na doterajšie
pôsobenie predsedníčky a tajomníčky OZ. Verejným hlasovaním im preukázali svoju dôveru.
Predsedníčka OZ: RNDr. Katarína Švajdová.
Tajomníčka OZ: Ing. Lucia Klinková.
Voľba členov predsedníctva prebehla rovnakým spôsobom, t.j. verejným hlasovaním členovia členskej
schôdze vyjadrili dôveru súčasným členom predsedníctva.
Rozdielom bolo dočasné zvolenie zástupcu rodičov pre MŠ do predsedníctva, nakoľko na poslednom
rodičovskom združení detí MŠ neprebehla voľba zástupcu spomedzi rodičov. Doterajšia zástupkyňa
rodičov pre MŠ , p. Monika Sádecká, už túto funkciu nemôže vykonávať, nakoľko jej dieťa už MŠ
nenavštevuje.
Verejným hlasovaním sa dočasnou zástupkyňou pre MŠ stala Veronika Švajdleníková.

Členovia predsedníctva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Lucia Klinková
RNDr. Katarína Švajdová
Zdenka Ludvíková
Ľudmila Krovinová
Ing. Lenka Mikušincová
Bc. Alena Mikušinocová
Katarína Panáková
Mgr. Eva Múková
Veronika Švajdleníková.

K bodu 3 programu:
Predsedníčka OZ prenechala slovo tajomníčke Ing. Lucii Klinkovej, aby informovala
o hospodárení OZ. Správa o hospodárení je prílohou tejto zápisnice. Následne tajomníčka poskytla
finančné doklady k nahliadnutiu všetkým členom OZ za rok 2018.

K bodu 4 programu:
Predsedníčka OZ prenechala priestor členom členskej schôdze, aby sa vyjadrili
k nejasnostiam, predniesli svoje postrehy, návrhy, ktoré by chceli prediskutovať. Túto možnosť nikto
z prítomných nevyužil.
K bodu 4 programu:
Po naplnení programu predsedníčka OZ RNDr. Katarína Švajdová poďakovala prítomným za
spoluprácu za šk. rok 2017/2018 a verí, že rovnako dobre budú fungovať aj v nasledujúcom školskom
roku. Poďakovala za účasť a ukončila stretnutie členov OZ.

...................................................

RNDr. Katarína Švajdová,
predsedníčka OZ

...................................................

Mgr. Gabriela Krišková,
zapisovateľka
V Hornej Súči, dňa 18. 12. 2018

