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Zápisnica 
zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Púchove 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dátum zasadnutia: 
07. 09. 2010 
 
Miesto zasadnutia: 
Gymnázium Púchov  
 
Prítomní: 
Zuzana Majská, Andrea Ondriciová, Jana Prekopová, Katarína Bradáčová, Lenka Jakubíková, Martina 
Crkoňová, Miroslav Hyžák, Eva Ježová, Miroslav Kubičár, Daniela Pagáčová, Mária Pastorková (prezenčná 
listina –  príloha č. 1) 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Prehľad o čerpaní rozpočtu, stav účtu 
3. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 2010/2011 
4. Stanovenie termínu plenárneho rodičovského združenia 
5. Hodnotiaca správa riaditeľa školy  
6. Plán školy na školský rok 2010/2011 
7. Schválenie termínov zasadnutí rodičovskej rady v školskom roku 2010/2011 
8. Rôzne 

 
K bodu 1.  
 

Zasadnutie rodičovskej rady otvorila predsedníčka Katarína Bradáčová a privítala zúčastnených 
členov rady a vedenie školy.   

 
K bodu 2.  
 

Predsedníčka rady predložila prítomným členom prehľad o čerpaní rozpočtu, prehľad príjmov 
a výdavkov a pokladničnú knihu za kalendárny rok 2010 (príloha č. 2, 3 a 4).  
 
Stav finančných prostriedkov k 31. 8. 2010:   pokladňa      96,66 Eur 

bežný účet   4 730,47 Eur 
 
 Rodičovská rada rozhodla o doplnení rozpočtu v časti výdavky o nasledujúce položky: skrinky pre 
žiakov prvého ročníka v celkovej hodnote cca 5 300,– Eur a učebnica fyziky pre druhý, tretí a štvrtý 
ročník v hodnote cca 1 000,– Eur. 

 
K bodu 3. 
 

Rodičovská rada schválila výšku rodičovského príspevku na školský rok 2010/2011 vo výške 30,– 
Eur pre žiakov prvého ročníka a 24,– Eur pre ostatných žiakov.  
   V rodičovskom príspevku pre žiakov prvého ročníka je zohľadnená potreba zakúpenia šatňových 
skriniek pre týchto žiakov. Cena jednej skrinky s poličkou a zámkom je približne 52 Eur. 

Termín uhradenia rodičovského príspevku bol stanovený do 31. októbra  2010. 
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 Vzhľadom na skúsenosti s výberom rodičovského príspevku vo vyšších ročníkoch rodičovská rada 
prijala nasledovné opatrenia: 

- Členovia RR na svojich triednych rodičovských združeniach budú apelovať na rodičov o potrebe 
uhradenia tohto príspevku, pričom im predstavia reálne použitie týchto prostriedkov  

- Žiakom, ktorí neuhradia rodičovský príspevok, nebude umožnené bezplatné kopírovanie na 
kopírovacom stroji, ktorí zakúpila rodičovská rada. 
 

K bodu 4. 
 

Prítomní členovia rodičovskej rady stanovili termín konania plenárneho rodičovského združenia, 
ktoré sa uskutoční 13.09.2009 (pondelok) o 16.00 hod. v kinosále Domu kultúry Púchov. 
 
K bodu 5. 
 

Riaditeľ školy predniesol správu o plnení úloh školy v školskom roku 2009/2010, oboznámil 
zúčastnených členov s vypracovanými a prebiehajúci projektmi na podporu vyučovacieho procesu 
a rozšírenie materiálno-technickej základne. 
 
K bodu 6. 
 

Riaditeľ školy informoval členov rodičovskej rady o Pláne práce školy – pedagogicko-organizačné 
a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a plán výchovno-vzdelávacej činnosti za 
školský rok 2010/2011 a zmenách v Školskom poriadku pre žiakov školy a ich rodičov platného od 1 . 
septembra 2010. 
 
K bodu 7. 

 
Najbližšie zasadnutie rodičovskej rady sa uskutoční v stredu 16. novembra 2010 o 16,00 hod. 

v budove Gymnázia Púchov za účasti vedenia školy. Pozvánky spolu s programom budú zaslané e-
mailom. 
 
K bodu 8. 
 

• Rodičovská rada koncom roka 2010 verejne a menovite poďakuje na internetovej stránke 
Gymnázia Púchov všetkým rodičom, ktorí uhradili rodičovský príspevok  

• Pravdepodobný termín uskutočnenia Gymnaziálneho plesu  sa stanovil na druhú polovicu januára 
2011, v závislosti od termínov konania ostatných tradičných plesov a zabezpečenia primeraného 
priestoru  

• Vedenie školy bolo požiadané o úpravu sprchových priestorov patriacich k telocvični 
a zabezpečenie teplej vody, aby mohli byť využívané žiakmi po telesnej výchove. 

 
Katarína Bradáčová poďakovala všetkým prítomným členom RR a vedeniu školy za účasť na 

zasadnutí RR. 
 
V Púchove, 07. 09. 2010 
 
Zapísala :  
Ing. Katarína Bradáčová,  
predsedníčka Rodičovskej rady  
pri Gymnáziu v Púchove 


