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Rodičovské združenie  

pri Gymnáziu Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

Plenárna schôdza 

 

 

ZÁPISNICA 

z plenárnej schôdze rodičovského združenia zo dňa 16.9.2019 

 

Zapísal: Ing. Stanislava Gallová 

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 väčšinou prítomných členov 
rodičovského združenia. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal. 

 

Bod 2. plenárneho zasadnutia: 

Otvorenie zasadnutia 

Predseda rodičovského združenia privítal rodičov, prítomných učiteľov a žiakov gymnázia. 
Vo svojom príhovore poďakoval za spoluprácu doterajším členom rodičovskej rady združenia 
a zaželal úspešný školský rok 2019/2020 všetkým prítomným. 

 

Bod 3. plenárneho zasadnutia: 

Správa o hospodárení za školský rok 2018/2019 

Správu o hospodárení za predchádzajúci školský rok prezentovala hospodárka rodičovského 
združenia, v ktorom 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. 

Výsledok hlasovania: Správa o hospodárení bola prijatá väčšinou prítomných členov 
rodičovského združenia. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal. 

 

Bod 4. plenárneho zasadnutia: 

Návrh rozpočtu na školský rok 2019/2020 

Návrh rozpočtu na školský rok 2019/2020 prezentovala hospodárka rodičovského združenia. 

Výsledok hlasovania: Správa o hospodárení bola prijatá väčšinou prítomných členov 
rodičovského združenia. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal. 
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Bod 5 plenárneho zasadnutia: 

Návrh rodičovskej rady na výšku členského výsledku 

Predseda rodičovského združenia prezentoval návrh na úpravu výšky členského príspevku 
z dôvodu jeho nezvyšovania počas ostatných siedmich rokov a to za prvého žiaka vo výške 
30,- € (15,-€/polrok) a za ďalšieho žiaka, ktorý je súrodencom prvého žiaka vo výške 15,- € 
(10,- €/prvý polrok, 5,- €/druhý polrok). Odôvodnenie zvýšenia členského príspevku podal aj 
riaditeľ gymnázia. Spôsob platby je možný vcelku alebo polročne. 

Výsledok hlasovania: Návrh rodičovskej rady na výšku členského príspevku bol prijatý 
väčšinou prítomných členov rodičovského združenia. 4 členovia sa zdržali a 3 boli proti. 

 

Bod 6 plenárneho zasadnutia: 

Prezentácia gymnázia 

Žiaci gymnázia prezentovali film o činnosti gymnázia z pohľadu žiakov. V autorskom 
kolektíve Televízie GPUK došlo ku generačnej výmene niektorých členov. 

 

Bod 7 plenárneho zasadnutia: 

Príhovor riaditeľa školy 

Riaditeľ Gymnázia na ulici Kukučínovej v Poprade prezentoval štatistické údaje o činnosti 
gymnázia, o úspechoch žiakov, o vybavenosti, o školských a mimoškolských aktivitách 
a prezentoval aj budúce zámery a víziu zlepšovania všetkých pedagogických 
a nepedagogických aktivít gymnázia. 

 

Bod 9 plenárneho zasadnutia: 

Diskusia a záver zasadnutia 

V diskusii odpovedal riaditeľ gymnázia na položené otázky. Po diskusii predseda 
rodičovského združenia poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil plenárne 
zasadnutie rodičovského združenia. 

 

 

 


