
Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb 

 školský rok 2022/2023 

Občianske združenie Škola so srdcom sa schádza trikrát do roka. Prvé stretnutie je v mesiaci 

september. Je súčasťou celoškolského rodičovského združenia, kedy prebieha voľba nových 

členom spomedzi rodičov žiakov. Druhé stretnutie je naplánované v mesiaci január, tretie 

stretnutie v mesiaci jún, na ktorom sú členovia informovaní o hospodárení a aktivitách za I. 

a II. polrok šk. roka. 

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, poplatky za štúdium a členské príspevky na súčasný 

školský rok. 

Členovia OZ si zvolili nového predsedu, ktorou sa stala Silvia Petríková. Za hospodára bol 

zvolený Marcel Trybula.  

 

Poplatky za štúdium  

Výška členských  príspevkov bola schválená na 1. zasadnutí členov OZ. 

Členské príspevky je nutné zaplatiť čím skôr, ale najneskôr do konca októbra. Študenti 

s individuálnym učebným plánom môžu tento príspevok uhradiť v dvoch splátkach. Finančné 

prostriedky je možné uhradiť na bankový účet OZ alebo triednemu učiteľovi. 

 

Číslo účtu:    SK33 0900 0000 0051 6344 4821 

Do poznámky pre prijímateľa uviesť:  meno a priezvisko žiaka, trieda 

 

Aj tento školský rok naše občianske združenie sa bude uchádzať aj o 2 % z daní, preto 

chceme požiadať Vás rodičov, aby ste túto čiastku zo svojich daní poukázali na našu 

organizáciu. Všetky predvyplnené  tlačivá a postup budú zverejnené na stránke školy v sekcii 

Občianske združenie. 

Finančné prostriedky z OZ sú použité na tieto účely: 

- Odmeny žiakom na konci školského roku za výborný prospech  a reprezentáciu školy 

vo forme nákupných poukážok ( len pre žiakov, ktorí zaplatili poplatok do OZ), za 

umiestnenie na prvých troch miestach v odborných súťažiach, 

- Príspevok na kultúrne podujatia ( vstupenky do divadla, výstavy, kino), 

- Nákup odmien na školské akcie a súťaže  - Stredoškolská odborná činnosť, 

Mikulášska šou, deň otvorených dverí, súťaže na lyžiarskom kurze, na akcie školskej 

žiackej rady...., 

- Príspevok na záverečné a maturitné skúšky, 

- Úrazové poistenie žiakov, 

- Technické vybavenie učební – počítačové vybavenie, didaktická technika, 

- Materiálne vybavenie školy – zakúpenie lavíc a stoličiek, úložných skriniek pre 

žiakov, 



- Reklama a propagácia školy. 

 

 

Plán práce  OZ Škola so srdcom  

 

     Cieľom občianskeho združenia je v spolupráci s vedením školy a pedagogickými  

pracovníkmi školy zabezpečovať  kvalitnú výchovu a vzdelávanie  žiakov. 

     Rodičia vo vzťahu ku škole musia mať kompetencie vo výchove a vzdelávaní, pretože 

majú hlavnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. 

Činnosť občianskeho združenia             

1. Zvoliť a potvrdiť predsedu a  členov výboru občianskeho združenia. 

2. Schádzať sa minimálne trikrát do roka. 

3. Na zasadnutia výboru podľa aktuálnosti prizývať p. riaditeľku, zástupkyne  riaditeľky,  

výchovnú poradkyňu, koordinátorov školy a pod. 

4. Podľa požiadaviek vedenia školy pomáhať pri podujatiach organizovaných školou. 

5. Finančne prispievať na školské akcie – SOČ, súťaže, kvízy, turnaje, cestovné a pod. 

podľa aktuálnych požiadaviek.  

6. Zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy 

a vzdelávania a spolupracovať pri ich riešení. 

7. Ochraňovať žiakov pred negatívnymi vplyvmi, stresovými situáciami a šikanou.                     

8. Pomáhať pri dobudovaní a vybavení jednotlivých učební, priestorov školy. 

9. Pomáhať pri projektových aktivitách školy. 

10. Aktívne spolupracovať v oblasti protidrogovej prevencie, výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu, environmentálnej výchovy. 

11. Napomáhať rozvoju záujmovej činnosti. 

 

Zoznam členov OZ Škola so srdcom na školský rok 2022/2023 

 

1. Silvia Petríková   I.CS 

2. Macková Alena   II.K 

3. Muchová Anna   II.L 

4. Ledinská Erika   II.L 

5. Mandzáková Anna  IV.C 

6. Zoubková Daniela  IV.C 

7. Krišková Iveta   I.KT 

8. Turčíková Andrea   I.KT 

9. Sivá Lýdia   I.KT 

10. Harakaľová Silvia  II.B 

11. Kunášová Bibiana  II.C 

12. Michalčáková Katarína  II.A 

13. Alena Boubelová  I.C 

14. Terézia Palaštová  I.B 



15. Marcel Trybula   I.A 

16. Jenčová Miriam   tajomník OZ 

 

 


