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Rodičovské združenie  

pri Gymnáziu Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

Plenárna schôdza 

 

 

ZÁPISNICA 

z plenárnej schôdze rodičovského združenia zo dňa 16.9.2020 

 

Zapísal: Mgr. Zuzana Čopíková 

Kontroloval: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. 

Schválil: prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

 

Bod 1. plenárneho zasadnutia: 

Schválenie programu plenárnej schôdze rodičovského združenia. 

Výsledok hlasovania: Program plenárnej schôdze bol prijatý prítomnými členmi rodičovského 

združenia. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

Bod 2. plenárneho zasadnutia: 

Voľby do Rady školy 

Predsedníčka mandátovej komisie Ing. PaedDr. B. Taylorová, PhD. predstavila prítomným 

rodičom členov volebnej komisie: Ing. Mgr. I. Šatanková – predseda volebnej komisie, 

členovia: Mgr. R. Plšík, PaedDr. Z. Tobisová.  

Predsedníčka volebnej komisie potom predstavila štyroch kandidátov zástupcov rodičov 

v Rade školy: A. Kiska, Ľ. Rokos, V. Tobis, J. Závadský. Zároveň informovala o tom, že nie je 

prítomná nadpolovičná väčšina rodičov a preto voľba zástupcov rodičov do Rady školy 

prebehne po časovom odstupe, t.j. na triednych schôdzach.  

Riaditeľ školy teda vyhlásil 1. kolo volieb do Rady školy za ukončené a neuskutočnené 

z dôvodu nedostatočného počtu prítomných rodičov.  

 

Bod 3. plenárneho zasadnutia: 

Príhovor predsedu rodičovskej rady 

Predseda rodičovského združenia vo svojom príhovore privítal rodičov nových žiakov. Vyjadril 

svoje presvedčenie o tom, že ich voľba strednej školy bola výborná, keďže jej absolventi sú na 

vysokých školách vnímaní ako veľmi schopní. Zároveň zaželal úspešný školský rok 2020/2021 

všetkým prítomným. 
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Bod 4. plenárneho zasadnutia: 

Správa o hospodárení za školský rok 2019/2020 

Správu o hospodárení za predchádzajúci školský rok prezentovala hospodárka rodičovského 

združenia Ing. Gallová, detailne informovala o príjmoch z členských príspevkov a štruktúre 

výdavkov. Konštatovala, že všetky prostriedky získané z členských príspevkov boli použité na 

činnosť školy a žiakov. 

Riaditeľ školy doplnil správu o hospodárení informáciami o tom, že sa kvôli mimoriadnej 

situácii spojenej s pandémiou Covid-19 nemohli realizovať všetky plánované akcie a preto 

nepoužité finančné prostriedky z minulého roka budú prenesené do tohto školského roka.  

 

Bod 5. plenárneho zasadnutia: 

Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021 

Hospodárka rodičovského združenia Ing. Gallová predniesla návrh rozpočtu na školský rok 

2020/2021. Riaditeľ školy informoval o použití finančných prostriedkov – predovšetkým pôjde 

o činnosti, ktoré zabezpečuje škola a na zlepšenie podmienok výučby.   

 

Bod 6. plenárneho zasadnutia: 

Návrh rodičovskej rady na výšku členského výsledku 

Predseda rodičovského združenia prezentoval rodičom návrh výšky členského príspevku 30,- 

€ (15,-€/polrok) a za ďalšieho žiaka, ktorý je súrodencom prvého žiaka vo výške 15,- € (10,- 

€/prvý polrok, 5,- €/druhý polrok). Spôsob platby je možný vcelku alebo polročne. 

Výsledok hlasovania: Návrh rodičovskej rady na výšku členského príspevku bol prijatý. Nikto 

z prítomných rodičov nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

Bod 7. plenárneho zasadnutia: 

Prezentácia gymnázia a príhovor riaditeľa školy 

Riaditeľ Gymnázia na ulici Kukučínovej v Poprade prezentoval štatistické údaje o počte tried, 

žiakov a pedagogických zamestnancov, o činnosti a vybavenosti školy, o úspechoch žiakov, 

o školských a mimoškolských aktivitách a o projektových aktivitách školy. Riaditeľ školy 

hodnotil školu ako najlepšie pripravenú z regiónu aj počas dištančnej formy vzdelávania počas 

pandémie Covid-19. Taktiež počas svojho príhovoru prezentoval budúce zámery a víziu 

zlepšovania všetkých pedagogických a nepedagogických aktivít gymnázia a prosil o väčšiu 

zainteresovanosť rodičov, ochotu diskutovať a poskytnúť škole spätnú väzbu.  

 

Bod 8. plenárneho zasadnutia: 

Diskusia a záver zasadnutia 

V diskusii nikto z prítomných rodičov neprezentoval žiadne pripomienky či otázky Preto 

predseda rodičovského združenia poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil plenárne 

zasadnutie rodičovského združenia. 

 


