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Zápisnica 
zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Púchove 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dátum zasadnutia: 
16. 11. 2010 
 
Miesto zasadnutia: 
Gymnázium Púchov  
 
Prítomní: 
Andrea Ondriciová, Pavol Šponiar, Jana Prekopová, Iveta Drobná, Katarína Bradáčová, Beáta Kubáňová, 
Jana Supeková, Ivana Ofúkaná, Ivana Mikušcová, Martina Crkoňová, Miroslav Hyžák, Mária Luhová, Eva 
Ježová, Ľuboš Novosad, Miroslav Kubičár, Daniela Pagáčová (prezenčná listina –  príloha č. 1) 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Prehľad o čerpaní rozpočtu, stav účtu 
3. Prehľad výberu rodičovského príspevku na školský rok 2010/2011 
4. Gymnaziálny ples 
5. Stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia rodičovskej rady v školskom roku 2010/2011 
6. 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 30. 10. 2010:   pokladňa  1 988,13 Eur 

bežný účet   7 065,27 Eur 
SPOLU   9 053,40 Eur 

 
 Rodičovská rada rozhodla o doplnení rozpočtu v časti výdavky o nasledujúce položky: návratná 
pôžička na projekt vzdelávania učiteľov vo výške 500 Eur, ktorá bude v nasledovnom roku vrátená na 
účet RR.  

 
K bodu 3. 
 

Pani Pagáčová predložila prehľad vybratých rodičovských príspevkov ( príloha č. 5) na školský rok 
2010/2011. Rodičovský príspevok uhradilo 315 žiakov z celkového počtu 570 žiakov. 255 žiakov  
rodičovský príspevok neuhradilo. Najhoršia situácia je v maturitných triedach a v tretích ročníkoch. 
Členovia RR dostali menný zoznam svojej triedy, na základe ktorého budú kontaktovať rodičov 
a upozornia ich na potrebu úhrady rodičovského príspevku.  
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K bodu 4. 
 

K téme „Gymnaziálny ples“ predložil riaditeľ školy predbežný rozpočet (príloha č. 6). Termín 
konania plesu  bol stanovený na 19.2.2011 – sobota.  

Cena vstupenky na jednu osobu bola schválená vo výške 15,– Eur.  
K jednotlivým položkám sa členovia RR vyjadrili, pričom bola schválená finančná podpora 

z rozpočtu RR na položku nájom sály, hudobná produkcia a výzdoba sály.  
Úlohou každého člena rodičovskej rady je zabezpečiť vo svojej triede jednu cenu do tomboly. 
 

 
K bodu 5. 

 
Najbližšie zasadnutie rodičovskej rady sa uskutoční v štvrtok 13. januára 2011 o 16,00 hod. 

v budove Gymnázia Púchov za účasti vedenia školy. Pozvánky spolu s programom budú zaslané e-
mailom, prípadne SMS. 
 
K bodu 6. 
 

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

• Riaditeľ školy predložil dispozičné riešenie vybudovania knižnice pre študentov vo vestibule školy 
(príloha č. 7). Keďže členovia RR nemali k dispozícii rozpočet na vybudovanie tejto knižnice, 
neschválili čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu RR. Po predložení rozpočtu vedením 
školy sa RR vyjadrí, či finančne pomôže Gymnáziu Púchov pri tejto investícii. Základnou 
podmienkou hospodárenia RR je zostatok finančných prostriedkov ku koncu kalendárneho roka 
vo výške 3 000 Eur. 

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

• Sťažnosť rodičov na vyučovací proces – suplovanie nie je zabezpečené kompetentnými 
vyučujúcimi, hodiny veľmi často odpadávajú. 

• Miestnosť, ktorá bola pridelená triede 1. A, sa nachádza v suteréne školy a je pre žiakov 
z hľadiska zdravia nevyhovujúca. Rodičia žiadajú jednak výmenu žiarivky, ktorá neustále bliká 
a tiež po uplynutí školského roka jej výmenu. Návrh rodičov - striedanie tried v tejto miestnosti 
po každom školskom roku. 

• Vedenie školy sa nevyjadrilo k požiadavke z posledného zasadnutia RR - úpravu sprchových 
priestorov patriacich k telocvični a zabezpečenie teplej vody, aby mohli byť využívané žiakmi po 
telesnej výchove – tento bod bude predmetom ďalšieho zasadnutia RR. 

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

zasadnutí RR. 
 
V Púchove, 16. 11. 2010 
 
Zapísala :  
Ing. Katarína Bradáčová,  
predsedníčka Rodičovskej rady  
pri Gymnáziu v Púchove 


