
Zápisnica 
zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Púchove 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dátum zasadnutia: 
14. 09. 2009 
 
Miesto zasadnutia: 
Miestnosť č. A216 Gymnázia Púchov 
 
Prítomní: 
podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Prehľad o čerpaní rozpočtu, stav účtu 
3. Správa riaditeľa školy o plnení úloh školy 
4. Schválenie rozpočtu na školský rok 2009/2010 
5. Schválenie rodičovského príspevku na školský rok 

2009/2010 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
K bodu 1.  
 

Zasadnutie rodičovskej rady otvorila predsedníčka Ing. 
Katarína Bradáčová, privítala riaditeľa školy PaedDr. 
Miroslava Kubičára a zúčastnených členov rady.     

 
 

K bodu 2.  
 

 Pani Korená a pani Pagáčová – pokladníčky rodičovskej 
rady predniesli Správu o hospodárení s finančnými 
prostriedkami rodičovskej rady v školskom roku 2008/2009: 

- celkové príjmy – 8 273,56 €, 
- výdaje – 12 842,09 €, 
- stav peňažných prostriedkov k 31.8.2009 – 10 226,46 €. 

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami rodičovskej 
rady v školskom roku 2008/2009 tvorí prílohu č. 2 tejto 
zápisnice. 
  

 
K bodu 3.  
 

Riaditeľ školy predniesol správu o plnení úloh školy 
v školskom roku 2008/2009, oboznámil zúčastnených členov 
s vypracovanými a prebiehajúci projektmi na podporu 
vyučovacieho procesu a rozšírenie materiálno-technickej 
základne. 



 
 
K bodu 4. 
 

Predsedníčka rodičovskej rady v spolupráci s riaditeľom 
školy predstavili návrh predbežného rozpočtu rodičovskej rady 
pre školský rok 2009/2010. 

 
Rodičovská rada prijala k bodu 4. nasledovné uznesenie: 
Rodičovská rada schvaľuje predbežný rozpočet rodičovskej rady 
pre školský rok 2009/2010, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 
zápisnice. 
 
K bodu 5.  
 

Predsedníčka rodičovskej rady predniesla návrh výšky 
rodičovského príspevku na školský rok 2009/2010 v čiastke 24,-
- € na žiaka. 
 
Rodičovská rada prijala k bodu 5. nasledovné uznesenie: 
Rodičovská rada schvaľuje výšku rodičovského príspevku na 
školský rok 2009/2010 v čiastke 24,-- € na žiaka. 
 
K bodu 6.  
 

Predsedníčka rodičovskej rady predniesla návrh termínu 
konania plenárneho rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 
24.09.2009 o 16.00 hod. v kinosále Domu kultúry Púchov. 

Členovia rodičovskej rady sa uzniesli na nutnosti osloviť 
rodičov listom o dôležitosti úhrady príspevku do rozpočtu 
rodičovskej rady.   
 
K bodu 7.  
 
 Ing. Katarína Bradáčová poďakovala všetkým prítomným 
členom RR a vedeniu školy za účasť na zasadnutí RR. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
      Zapísala: 
      Ing. Katarína Bradáčová 
      predsedníčka Rodičovskej rady 
      pri Gymnáziu v Púchove 


