








Príloha č. 1



Príloha č. 2 
 

Plán zasadnutí Rodi čovskej rady pri Gymnáziu Púchov 
na rok 2019 

 

Termín Obsah 

Január 1. Príprava plesu 

Marec 1. Stav účtu, hotovosť 

2. Informácia o školskom plese 2019 

3. Správa o hospodárení a Správa revíznej komisie za predchádzajúci rok 

4. Finančná správa k 2%, výzva na darovanie 2% z daní 

5. Aktualizácia rozpočtu RZ na rok 2019 

6. Požiadavky rodičov, návrhy 

Máj 1. Stav účtu, hotovosť 

2. Rozpočet a výška príspevku na školský rok 2019/2020 

3. Prerokovanie úpravy Školského poriadku pre žiakov a ich rodičov platného 
od nového školského roka 

4. Prerokovanie úpravy Školského vzdelávacieho programu „Dosiahni vyššie“; 
Učebné plány pre nový školský rok 

5. Požiadavky rodičov, návrhy 

September 1. Stav účtu, hotovosť 

2. Registrácia 2%, postup propagácie 2% 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
za minulý školský rok 

4. Požiadavky rodičov, návrhy 

November 1. Stav účtu 

2. Príprava školského plesu 

3. Návrh a schválenie plánu zasadnutí na rok 2020 

4. Návrh rozpočtu RZ na rok 2020 

5. Požiadavky rodičov, návrhy 

Poznámka: Plán zasadnutí je spoločný pre SRRZ-RZ pri Gymnáziu Púchov a Združenie rodičov 
pri Gymnáziu Púchov. 

 

 

V Púchove 19. 11. 2018 

 

 

 Ing. Miroslav Škulec 
 predseda Rodičovskej rady 



Príloha č. 3

Príjmy Položky Podpoložky orientačné

stav finančných prostriedkov k 31.10.2018 - bežný účet 5 853,26 €    

stav finančných prostriedkov k 31.10.2018 - pokladňa 5 390,54 €    

príjem z 2% dňa 9. 11. 2018 3 000,00 €    

príjmy z členských príspevkov škol. roku 2019/2020 (odhad) 6 500,00 €    členské v r.17/18:7850,00

Príspevky 2018/2019: členské v r.18/19:6920,00

1.ročník+príma                      30 € členské v r.19/20:6500,00

2.ročník+sekunda-sexta    25 €

3.ročník+septima                 20 €

4.ročník+oktáva                    15 €

príjmy z 2% za rok 2018 v roku 2019 (odhad) 4 000,00 €    

ostatné príjmy -  €              

príjmy spolu 24 743,80 €  

Výdavky Položky Podpoložky

1. podpora žiackych aktivít

(podpora projektov, žiacke súťaže+cestovné, odmeny žiakov, aktivity 

žiakov, školský časopis, knižné odmeny, tričká na imatrikulácie, 

maturitné skúšky)

2 500,00 €    

maturitné skúšky 4 € na žiaka 400 €                                  

2. podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

(učebné pomôcky, literatúra do školskej knižnice, spoluúčasť na 

projektoch, nákup potrieb: výkresy, papiere, farby, údržba kopírky, 

technické vybavenie školy, nezistené škody)

2 500,00 €    

3. materiálne vybavenie školy - výdavky z 2% 11 980,00 €  

a) 2 tlačiarne (2%) 260 €                                     

b) nová kopírka pre žiakov (2%) 1 700 €                                 

c) pomôcky na vyučovanie 3 000 €                                 

d) projekt Future Classroom (nábytok 1255, ďalšie vybavenie-

police, koberec 1145, vizualizér+reproduktory+tlačiareň 600  
3 000 €                                 

e) vybavenie školy (2%) (vybavenie knižnice-regál, kreslá 1000, 

knihy120, kuchynka (nábytok 1000), astronomická učebňa (návrh a 

nábytok 800 z Nadácie Matador), regál do fotoateliéru

4 020 €                                 

4. administratívne výdavky

(vedenie účtovníctva a pokladne, notárske poplatky, členský 

príspevok do SRRZ, bankové poplatky, poštové, kancelárske 

poplatky, ostatné-stravné, reprezentačné, ples)

980,00 €       

a) notárske poplatky na registráciu 2% 80 €                                       

b) stravné a reprezentačné 150 €                                     

c) iné 750 €                                     

5. sociálne štipendium

(návšteva divadla, cestovné, výpomoc)

výdavky spolu 17 960,00 €  

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami 
6 783,80 €    

V Púchove 19.11.2018

Návrh: PaedDr. Miroslav Kubičár

Ing. Miroslav Škulec, predseda Rodičovskej rady

Rozpočet SRRZ-RZ + Združenia rodičov pri Gymnáziu Púchov na rok 2019
(IČO 17319617/1135 + 50641808)
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