Zápisnica zo zasadnutia Výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha
v Martine konaného dňa 12.10. 2015

počet prítomných členov – 14
počet neprítomných členov – 2
výbor RZ je uznášania schopný
hosť – riaditeľ školy Mgr. Igor Libo

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie riaditeľa gymnázia
3. Diskusia
4. Uznesenie
5. Záver

Rokovanie:
K bodu č.1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia riaditeľ školy privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru
RZ školy. Vzhľadom k tomu, že predseda výboru ZRPŠ p. Čierny ukončil svoje pôsobenie vo
funkcii, zasadnutie viedol riaditeľ školy.

K bodu č.2: Informácie riaditeľa školy
Riaditeľ školy Mgr. Igor Libo:
-

poďakoval rodičom za dobrú spoluprácu v minulom školskom roku a privítal nových
členov výboru.

-

informoval o prípravách nového školského roku, o dokončení výmeny okien, ktorá sa
z organizačných dôvodov časovo posunula a bude ukončená 21.10.2015, ďalej
informoval o tom, že sa pripravuje projektová dokumentácia na výstavbu atletickej
tartanovej dráhy, o úspešnom projekte SPP (výstavba altánku).

-

informoval o výmenných pobytoch a spolupráci zo školami v Opave a Gronigene
a ďalších aktivitách školy.

-

informoval o organizácii volieb zástupcov rodičov do Rady školy, ktoré sa uskutočnia
počas RZ dňa 15.10.2015. Kandidátov zo strany rodičov je sedem.

-

vzhľadom k tomu, že p. Čierny – predseda RZ ukončil pôsobenie vo funkcii,
informoval o tom, že je potrebné zvoliť nového predsedu.

-

predniesol návrh, aby poplatky na RZ zostali tak ako boli v minulom roku - 22 €.

K bodu č. 3.: Diskusia:
-

v diskusii rodičia reagovali na problém s odhlasovaním obedov v ŠJ.

-

riaditeľ školy vysvetlil dôvody a príčiny spôsobu odhlasovania.

-

kandidatúru na predsedu výboru RZ prijal p. Jakubec.

K bodu č.4: Uznesenie:
Výbor RZ na svojom zasadnutí prijala nasledovné uznesenie:
1. Výbor RZ berie na vedomie informácie riaditeľa Gymnázia Jozefa Lettricha
v Martine.
2. Výbor RZ schválil poplatok za RZ 22 € na každého žiaka školy.
3. Predsedom výboru RZ sa stal p. Jakubec. Zo 14 prítomných rodičov získal 12 hlasov,
2 rodičia sa hlasovania zdržali.
4. Riaditeľ školy pozve na najbližšie zasadnutie výboru RZ vedúcu ŠJ.

K bodu č.5: Záver:
Riaditeľ školy ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: pani Zifčáková

