
Plán práce 

 

Rodičovského združenia pri SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 

pre školský rok 2020/2021 

 

Cieľom Rodičovského združenia (ďalej RZ) je v spolupráci s pedagogickými zamestnancami, 

orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov  

na princípe humanizmu, demokracie a vlastenectva. Rodičia vo vzťahu k škole vystupujú ako jej 

partneri a majú hlavnú zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie svojich detí. 

 

Rodičovské združenie bude v školskom roku 2020/2021 podporovať tieto aktivity: 

1. Podporovať výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania 

vymedzenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych 

a národnostných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie 

v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. 

2. Prostredníctvom výchovnej poradkyne a školskej psychologičky zlepšiť individuálnu 

a poradenskú činnosť vo vzťahu k žiakom, s osobitným zreteľom na žiakov 1. ročníka pri 

odstraňovaní problémov vo vzdelávacom, profesijnom i osobnom vývine. 

3. Zhromažďovať a riešiť námety a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov 

v škole. 

4. Finančne podporovať a oceňovať žiakov školy, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, 

dosiahli vynikajúce umiestnenie na súťažiach alebo boli aktívni na podujatiach školy. 

5. Finančne podporovať exkurzie, divadelné predstavenia a iné výchovno-vzdelávacie podujatia, 

nákup odbornej literatúry a pomôcok. 

6. Pomáhať pri propagácii školy na verejnosti počas dní otvorených dverí školy a výročí školy. 

7. Vytvoriť pre žiaka prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými prostriedkami 

pre využitie vo vedomostnej spoločnosti a prostredníctvom IKT optimalizovať podmienky  

pre celoživotné vzdelávanie. 

8. Spolupracovať s vedením školy, s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku. 

9. V spolupráci s pedagógmi vyzbierať príspevok do RZ, ktorý je určený na podporu uvedených 

aktivít. 

 



Harmonogram zasadnutí: 

Rada rodičov:  

- september 2020 

- apríl 2021 

 

Výbor Rady rodičov: 

- september 2020    

- apríl 2021 

- jún 2021 

 

Termíny jednotlivých zasadnutí sa spresnia dodatočne. 

 

 

V Prešove dňa 14. septembra 2020 


