Zápisnica zo zasadnutia Výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha
v Martine
konaného dňa 7.12.2015 o 16,00 hod
počet prítomných členov:
počet neprítomných členov

12
4

Výbor RZ bol 12 prítomnými členmi uznášania schopný.

hostia:

Mgr. Igor Libo - riaditeľ školy
Mgr. Bjelová - vedúca ŠJ

Program:
1. Otvorenie
2. Informácie predsedu RZ Ing. Jakubca
3. Informácie vedúcej ŠJ
4. Informácie riaditeľa školy
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver

Rokovanie:
K bodu č.1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia predseda RZ privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie výboru RZ
školy.
K bodu č.2: Informácie predsedu RZ
Predseda RZ predložil informácie o dodatku k štatútu RZ, ktorý bol prítomnými prerokovaný.
Prítomní jednomyseľne schválili Dodatok k štatútu RZ z 7.12.2015. Predseda RZ predložíl na
schválenie návrh - pani Martinu Adamjakovú za tajomníka RZ a pani Martu Zifčákovú ako hospodára
RZ. Prítomní jednomyseľne schválili pani Martinu Adamjakovú za tajomníka RZ a pani Martu
Zifčákovú ako hospodára RZ.

Predseda RZ informoval členov výboru o registrácií rodičovského združenia cez osvedčenie do
notárskej zápisnice do zoznamu prijímateľov na prijatie podielu zaplatenej dane podľa §50 zákona
č. 595/2003 Z.z. a zároveň o zriadení nového bankového čísla účtu. Predseda RZ informoval na
základe podkladov ekonóma RZ o čerpaní finančných prostriedkov za obdobie od 1.9.2015 do
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30.11.2015, o návrhu na čerpanie finančných prostriedkov za mesiac december 2015 z prijatých

finančných prostriedkov 2 % z podielu dane pre účely rekonštrukcie školy, o návrhu
jednorázovej odmeny pre hospodára a tajomníka v zmysle dodatku k štatútu RZ.
Uvedené podklady a návrhy boli prítomnými prerokované. Prítomní jednomyseľne schválili
čerpanie finančných prostriedkov za obdobie od 1.9.2015 k 30.11.2015, čerpanie finančných
prostriedkov za mesiac december 2015, odmeny pre hospodára a tajomníka.
K bodu č. 3: Informácie vedúcej ŠJ Mgr. Bjelovej
Vedúca školskej jedálne informovala a vysvetlila členom RZ odhlasovanie stravy, vysvetlila
tvorbu stravnej jednotky v zmysle platnej normy pre školské jedálne, týkajúcej sa veľkosti porcií
pre stravníkov. Taktiež upozornila na neskoré platby a z toho vyplývajúce problémy, zároveň
poukázala že zo strany niektorých rodičov nie sú pri jednotlivých platbách uvádzané variabilné
symboly, z čoho vznikajú problémy pri identifikácií platby. Vedúca školskej jedálne informovala
o novom jedálnom lístku na školskej internetovej stránke školy, v ktorom sú vyznačované aj
alergény.
K bodu č.4: Informácie riaditeľa školy
Riaditeľ školy oznámil členom výboru RZ , že na základe odporúčania ministerstva školstva bude
8.1.2016 škola z prevádzkových dôvodov uzavretá. Vyučovanie začne 11.1.2016.
- inštalácii keramických tabúľ do tried do konca februára 2016
-

informoval o výmene osvetlení v triedach

-

informoval o doložení dataprojektorov do tried

-

informoval o pasovacom večierku

-

informoval o lyžiarskom výcviku

-

informoval rodičov o neprimeranej

komunikácii našich študentov na verejných

internetových stránkach
-

poďakoval všetkým , ktorí prispeli finančnou čiastkou na 2% z dane

K bodu č.5: Diskusia
- v diskusii rodičia reagovali na problém s prihlasovaním obedov,
- vedúca ŠJ vysvetlila prihlasovanie a odhlasovanie obedov, následne vysvetlila aj problém
s uhrádzaním stravy a neuvádzanie variabilných symbolov,
- v diskusii rodičia reagovali na zostavovanie jedálneho lístka,
- vedúca ŠJ vysvetlila normy stanovené MŠ SR,
- v diskusií rodičia reagovali na nástup na lyžiarsky po vianočných prázdninách,
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- riaditeľ školy vysvetlil nástup na lyžiarsky výcvik a informácie budú zverejnené pred
prázdninami.
K bodu č.6: Uznesenie
Výbor RZ na svojom zasadnutí prijala nasledovné uznesenie:
1. Výbor RZ schvaľuje dodatok k štatútu RZ, čerpanie finančných prostriedkov za obdobie od
1.9.2015 do 30.11.2015 a čerpanie finančných prostriedkov za mesiac december 2015.
2. Výbor RZ berie na vedomie informácie riaditeľa Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.
3. Výbor RZ berie na vedomie informácie vedúcej školskej jedálne.
K bodu č.7: Záver
Predseda RZ ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Marta Zifčáková, tajomníčka
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