
Zápisnica 
z plenárneho rodičovského združenia pri Gymnáziu 

v Púchove 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dátum zasadnutia: 
13. 09. 2009 
 
Miesto zasadnutia: 
Kinosála Domu kultúry v Púchove, Námestie slobody 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami 

rodičovskej rady v školskom roku 2009/2010 
3. Rodičovský príspevok na školský rok 2010/11 
4. Rozpočet rodičovskej rady na rok 2010 
5. Správa riaditeľa školy o plnení úloh školy za školský rok 

2009/2010 
6. Školský poriadok pre žiakov školy a ich rodičov platný od 

1. septembra 2010 
7. Diskusia 

 
K bodu 1.  
 

Zasadnutie plenárneho rodičovského združenia otvorila 
predsedníčka Ing. Katarína Bradáčová, ktorá privítala 
prítomných rodičov, riaditeľa školy PaedDr. Miroslava Kubičára 
a tiež pedagógov Gymnázia Púchov.  

 
 

K bodu 2.  
 

Predsedníčka rodičovskej rady informovala prítomných 
rodičov o hospodárení rodičovskej rady. Príjem z 2 percent 
z daní v roku 2009 dosiahol výšku 4 576,86 Eur, za čo 
prítomným rodičom poďakoval riaditeľ školy.  

Najvyšším výdajom v kalendárnom roku 2010 bol nákup 
šatňových skriniek, poličiek a zámkov pre žiakov v celkovej 
hodnote 14 400,- Eur. Druhú najväčšiu položku tvoria výdaje na 
žiacke súťaže a cestovné. 

Stav peňažných prostriedkov k 31.8.2010  je 4 827,13 Eur, 
z toho na bankovom účte je 4 730,47 Eur a v pokladnici 96,66 
Eur.   

Dokument majú rodičia k dispozícii na internetovej stránke 
školy – príloha č. 2. 



 
K bodu 3.  
 

 Predsedníčka informovala prítomných rodičov o výške 
rodičovského príspevku na školský rok 2010/2011, ktorý 
schválila rodičovská rada dňa 7. septembra 2010 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.  

Poberatelia sociálneho štipendia sú od platenia tohto 
príspevku oslobodení. 

Rodičia boli oboznámení s rozhodnutím Rodičovskej rady, 
ktorá prijala na svojom poslednom zasadnutí opatrenie: Žiakom, 
ktorí neuhradia rodičovský príspevok, nebude umožnené 
bezplatné kopírovanie na kopírovacom stroji, ktorí zakúpila 
rodičovská rada. 

 
 
K bodu 4. 
 

Rozpočet rodičovskej rady na kalendárny rok 2010, jeho 
čerpanie predstavila predsedníčka RR. Riaditeľ školy pán  
Kubičár vysvetlil prítomným rodičom všetky položky rozpočtu 
a zdôvodnil účel ich použitia.  

Predsedníčka RR informovala o schválenej zmene rozpočtu 
a rozšírenie v časti výdaje 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 5.  
 

Riaditeľ školy predniesol Správu o plnení úloh školy za 
školský rok 2009/2010, v ktorej upriamil pozornosť na: 

• Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
• Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 
• Výsledky maturitných skúšok 
• Alternatívny učebný plán  
• Výchovné poradenstvo, organizovanie výchovných 

a preventívnych prednášok a diskusií 
• Vykonané kontroly z hľadiska bezpečnosti, ochrany zdravia, 

výchovy, pedagogického procesu 
• Informáciu o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
• Informáciu o záujmových a mimoškolských aktivitách   

 



 
K bodu 6.  
 

V téme školský poriadok platný od 1. septembra 2010 
riaditeľ zdôraznil zmenu: článok 4 bod 13 – určovanie stupňa 
prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia  

 
 

K bodu 7.  
 
Diskusia: 

• V diskusii nepredniesli rodičia žiadne dotazy 
a pripomienky  
 
 

 Ing. Katarína Bradáčová poďakovala všetkým prítomným za 
účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
      Zapísala: 
      Ing. Katarína Bradáčová 
      predsedníčka Rodičovskej rady 
      pri Gymnáziu v Púchove 


