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Zápisnica 
zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Púchove 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dátum zasadnutia: 
9. 12. 2009 
 
Miesto zasadnutia: 
Zasadačka - Krytá plaváreň v Púchove  
 
Prítomní: 
Zuzana Majská, Pavol Šponiar, Jana Prekopová, Katarína Bradáčová, Erika Vidomanová, Martina 
Crkoňová, Ján Nekoranec, Miroslav Hyžák, Mária Luhová, Ľuboš Novosad (prezenčná listina – príloha č. 
1) 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Ekonomika rodičovskej rady 
3. Úprava rozpočtu rodičovskej rady 
4. Kompetencie rodičovskej rady 
5. Rôzne 

 
 
K bodu 1.  
 

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

 
 

K bodu 2. a 3.  
 

Hlavnou témou zasadnutia bola ekonomika rodičovskej rady. Prítomným členom rodičovskej rady 
boli k dispozícii účtovné doklady za rok 2007, 2008 a do augusta 2009, kde si mohli pozrieť použitie 
finančných prostriedkov, vybratých od rodičov. 

K ekonomike a efektivite vynaložených prostriedkov prijali prítomní členovia jednoznačné 
stanovisko. Ak majú rodičia finančne prispievať  do rodičovskej rady, potom im rada musí aj niečo 
recipročne ponúknuť. V praxi sa  finančné prostriedky vyplácajú bez ohľadu na to, či daný žiak zaplatil 
rodičovský príspevok a preto nie je ojedinelé, že rodičia podporujú takých študentov, ktorí príspevok 
neuhradili. Na túto situáciu poukazuje mnoho rodičov a aj z toho dôvodu sa nedarí realizovať výber 
rodičovských príspevkov v predpokladanej výške. Preto bolo na zasadnutí prijaté rozhodnutie, ktoré 
stanovuje pravidlá použitia finančných prostriedkov rodičovskej rady získané z príspevkov od rodičov a 
z 2 % daní: 

• Rozpočet rodičovskej rady sa bude zostavovať na kalendárny rok. 
• Návrh rozpočtu a jeho jednotlivých položiek - príloha č. 2 
• V rozpočte sú stanovené jednotlivé druhy výdavkov, na ktoré sa môžu použiť finančné 

prostriedky 
• Schválený rozpočet rodičovskej rady je záväzný ako pre rodičovskú radu, pokladníčku RR, tak aj 

pre riaditeľa školy a učiteľský zbor  
• V prípade rozhodnutia rodičovskej rady môže byť rozpočet rozšírený o výdavok na konkrétny účel 
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• Termín uhradenia rodičovského príspevku bol stanovený do 15. novembra daného roka 
• Každý výdavok (hotovostný aj bezhotovostný) z rozpočtu rodičovskej rady bude vopred schválený 

predsedníčkou RR, prípadne celou radou. Vedenie školy predloží predsedníčke RR zoznam 
požadovaných výdavkov vždy k 15.-stemu daného mesiaca, ktorá schválenie, prípadne 
neschválenie potvrdí svojím podpisom do piatich pracovných dní.  

• Podmienkou uhradenia každého výdavku je zaplatenie rodičovského príspevku, ktoré bude vždy 
u každého študenta samostatne preverené. Týka sa to aj financovania lyžiarskeho výcviku – 
zaplatenie autobusu.  

• Rodičovská rada rozhodla o pozastavení výdavkov na propagačné materiály (okrem schváleného 
informačného bulletinu), výzdobu školy, partnerstvo s Gymnáziom Valašské Klobouky, maturitné 
skúšky, nákup nábytku a hudobných nástrojov, zariadenie pre školskú galériu, kancelárske 
potreby a kancelársku techniku, občerstvenie, reprezentačné a ostatné nákupy nešpecifikované 
v rozpočte do odvolania. 

• Nákupy osobnou kartou a následné preplatenie rodičovskou radou je neprípustné. 
• Dodávateľské faktúry, ktoré budú hradené z rozpočtu RR, musia byť vystavené na rodičovskú 

radu, inak nebudú preplatené. 
• Prvý pracovný deň nového roka sa uskutoční inventarizácia pokladne  
• Z dôvodu nedostatočného výberu rodičovského príspevku na školský rok 2009/2010 

a nedodržanie termínu november 2009, ktorý bol stanovený na poslednom zasadnutí RR, termín 
úhrady bol presunutý do 15. januára 2010 
 
Na záver zasadnutia bola predsedníčka rady Ing. Katarína Bradáčová poverená úlohou pripraviť 

krátky oznam pre rodičov o rozhodnutiach rodičovskej rady, ktorého distribúciu zabezpečí riaditeľ školy 
do 21.12.2009 všetkým študentom Gymnázia v Púchove (list pre rodičov – príloha č. 3).  

  
 
K bodu 4. 
 

Rodičovská rada bude podporovať a rozhodovať o vybratých finančných prostriedkoch na 
projekty väčšieho charakteru – exkurzie študentov, návštevy vysokých škôl, návštevy divadla, koncertov, 
športových zápasov, exkurzie do parlamentu, prednášky a besedy a pod. 
 

RR predpokladá úlohu riaditeľa školy ako rozhodujúci spojovací článok medzi RR a učiteľským 
zborom, pričom zaväzuje pána riaditeľa brať na vedomie návrhy RR ako aj  predkladanie opatrení  
a návrhy riešení. 
 
K bodu 5.  
 

• Rodičia študentov vyjadrili požiadavku, aby študenti vyšších ročníkov, t.j. 1. – 4. ročníka a 5. - 8. 
ročníka osemročného gymnázia mohli pri vyučovaní používať notebook. 

• Rodičovská rada rozhodla o zakúpení, prípadne prenájme šatňových skriniek pre študentov, 
vedenie školy predloží do 31.12.2009 projekt, kde budú tieto skrinky inštalované.  

• Šatňové skrinky budú k dispozícii najskôr maturantom (pretože nemajú vlastné triedy), potom 
podľa postupnosti od najvyšších ročníkov. 

• Hodnotenie žiakov a ich známky stále nie je pravidelne mesačne doplňované na internete. RR 
žiada nápravu. 

• Množia sa sťažnosti rodičov na vyučovací proces – veľmi často chýbajú vyučujúci na vyučovaní, 
suplovanie nie je zabezpečené kompetentnými vyučujúcimi, hodiny odpadávajú. 

• Presnosť dochádzky niektorých vyučujúcich na nulté hodiny je nedostatočná. 
• Trieda VIII.O – oktáva rodičovské združenie ešte nemala. 
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• Požiadavka na pána učiteľa Flimmela – pokúsiť sa o zmenu spôsob výučby, žiaci nepochopia 
výklad učiva, z toho vyplývajúca príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy je 
nedostatočná. Rodičia žiadajú stanovisko k sťažnostiam prednesených na rodičovských 
združeniach v I.C, II.B, a III.C. 

• Trieda VI. O – sexta – požiadavka na pána učiteľa Topora – keďže študenti nemajú k dispozícii 
žiadne učebnice ani zbierky, výklad na hodine im nepostačuje, zabezpečiť minimálne zbierku úloh 
z fyziky, prípadne poskytnúť ku každej téme desiatky príkladov v tlačenej forme na precvičovanie. 

• Požiadavka RR – v triede, ktorá bude priberať druhý cudzí jazyk sa uskutoční prieskum, ktorého 
výsledok spolu s vyplnenými dotazníkmi bude k dispozícii rodičom danej triedy aj RR a zároveň 
záväzný pre vedenie školy k zabezpečeniu pedagóga a výučby požadovaného cudzieho jazyka. 
Minimálny počet študentov pre výučbu druhého cudzieho jazyka stanoví vedenie školy. 

• Rodičia sa sťažovali na nedostatočne fungujúce kopírovanie – keďže sa z finančných prostriedkov 
rodičov hradí údržba kopírky – rodičia žiadajú zmeniť spôsob kopírovania a stanoviť nové 
pravidlá, prípadne prevádzkové hodiny, kedy bude umožnené a zabezpečené kopírovanie bez 
zbytočných komplikácií. 

• Na toaletách takmer pravidelne nie je dopĺňaný toaletný papier.   
 

 
Záver: 
 
Najbližšie zasadnutie rodičovskej rady sa uskutoční v stredu 20. januára 2010 o 16,00 hod. v budove 

Gymnázia Púchov za účasti vedenia školy. Hlavnou témou daného zasadnutia bude výber rodičovského 
príspevku a opatrenia vedenia školy požadované na zasadnutí RR dňa 9.12.2009. Pozvánky spolu 
s programom budú zaslané e-mailom. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Katarína Bradáčová, predsedníčka Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Púchove 
 
 
 
Zuzana Majská, sekunda    _________________________________ 
 
Pavol Šponiar, MUDr.,kvarta    _________________________________ 
 
Jana Prekopová, Ing., kvinta    _________________________________ 
 
Katarína Bradáčová, Ing., sexta, septima  _________________________________ 
 
Erika Vidomanová, Ing., oktáva   _________________________________ 
 
Martina Crkoňová, 1.C    _________________________________ 
 
Ján Nekoranec, 1.D     _________________________________ 
 
Miroslav Hyžák, Ing., 2.A    _________________________________ 
 
Mária Luhová, 2.B     _________________________________ 
 
Ľuboš Novosad, Ing., 3.C    _________________________________ 
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Príloha č. 2 - Vzor rozpočtu rodičovskej rady 
 

Rozpočet rodičovskej rady na  kalendárny rok  .... 
 

Celkové príjmy 

stav finančných prostriedkov k  1. 1. daného roka 
príjmy z členských príspevkov 

príjmy z 2 % daní 

ostatné príjmy (dotácie) 
Celkové výdavky 

podpora žiackych aktivít 

podpora projektov 
žiacke súťaže - cestovné 

odmeny študentom 

aktivity študentov 
podpora výchovno-vzdelávacieho procesu 

učebné pomôcky  

informačný bulletin 
literatúra do školskej knižnice 

materiálne vybavenie 

hygienické potreby  
nezistené škody 

údržba kopírky 

Ostatné výdavky 
vedenie účtovníctva a pokladne 

notárske poplatky 

členský príspevok do SRRZ 
poštovné, bankové poplatky, príjmové a výdavkové pokladničné doklady 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 
 
 
Vysvetlenie jednotlivých položiek: 

• podpora projektov  - projekty zamerané na výchovno-vzdelávací proces a žiacke aktivity 
• žiacke súťaže (cestovné) – zahŕňa  len cestovné pre žiakov, ktorí sa zúčastnia olympiády a 

športovej súťaže v rámci reprezentácie školy, príspevok na autobus na lyžiarsky výcvik 
• odmeny študentom – odmeny na záver školského roka, Študent roka 
• aktivity študentov – školský časopis, deň študentstva, organizovanie školských klubov 
• učebné pomôcky – učebnice pre študentov, učebné odborné pomôcky pre vyučovací proces 
• informačný bulletin – propagačný materiál, slúžiaci na nábor žiakov 
• literatúra do školskej knižnice – len odborná literatúra, pričom každej knihe bude pridelené číslo 

a bude vedená samostatná evidencia tejto literatúry, beletria sa do školskej knižnice kupovať 
nebude 

• hygienické potreby – toaletný papier a tekuté mydlo na toalety 
• nezistené škody – drobné opravy  
• údržba kopírky – opravy, toner 
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• Príloha č. 3 – Oznam pre rodičov 
 

Dňa 9.12.2009 sa uskutočnilo zasadnutie rodičovskej rady, na ktorom bolo prijaté rozhodnutie, ktoré 
stanovuje pravidlá použitia finančných prostriedkov rodičovskej rady získané z príspevkov od rodičov:   

• Rodičovská rada bude podporovať a rozhodovať o vybratých finančných prostriedkoch na 
projekty väčšieho charakteru – exkurzie študentov, návštevy vysokých škôl, návštevy divadla, 
koncertov, športových zápasov, exkurzie do parlamentu, prednášky a besedy a pod. 

• Rodičovská rada rozhodla o zakúpení, prípadne prenájme šatňových skriniek pre študentov 
• Šatňové skrinky budú k dispozícii najskôr maturantom (pretože nemajú vlastné triedy), potom 

podľa postupnosti od najvyšších ročníkov 
• Podmienkou uhradenia každého výdavku je zaplatenie rodičovského príspevku, ktoré bude vždy 

u každého študenta samostatne preverené. Týka sa to aj financovania lyžiarskeho výcviku – 
zaplatenie autobusu.  

• Termín uhradenia rodičovského príspevku bol stanovený do 15. novembra daného roka 
• Z dôvodu nedostatočného výberu rodičovského príspevku na školský rok 2009/2010 vo výške 24 

€ na žiaka a nedodržanie termínu november 2009, ktorý bol stanovený na poslednom zasadnutí 
RR, termín úhrady bol presunutý do 15. januára 2010. 

 
Rodičovská rada pri Gymnáziu v Púchove Vám v novom roku praje veľa pracovných aj osobných 
úspechov.  
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