Zápisnica zo zasadnutia Výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha
v Martine
konaného dňa 10.10.2016 o 16.00 hod.
počet prítomných členov:

12

počet neprítomných členov:

4

ospravedlnení:

3

Výbor RZ bol 12 prítomnými členmi uznášania schopný.

hostia:

Mgr. Igor Libo - riaditeľ školy

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

Rokovanie:
K bodu č.1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia predseda RZ privítal všetkých prítomných aj nových členov výboru z tried
I.A a I.B p. Michalkovú a p. Kocana.
K bodu č.2: Informácie predsedu RZ
Predseda RZ predložil členom výboru podklady spracované účtovníčkou RZ o čerpaní finančných
prostriedkov za obdobie od 1.9.2015 k 31.8.2016.
Navrhol zvýšenie poplatkov RP z 22 EUR na 25 EUR. Poplatok sa nezvyšoval 6 rokov. Odporučil
prerozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé predmetové komisie na nákup školských
pomôcok v hodnote 100 EUR na komisiu.

K bodu č. 3: Informácie riaditeľa školy
Riaditeľ školy informoval členov výboru o minuloročných prijímacích skúškach a maturitných
skúškach.

Informoval o projekte SPPoločne, do ktorého sa zapojila naša škola, a v ktorom sme boli úspešní
a získali 6000 EUR na dobudovanie fitnes centra v areáli školy. Poďakoval rodičom za
hlasovanie. Ďalej informoval:
-

informoval o dobudovaní tartanovej dráhy a altánku,

-

informoval o výmennom pobyte našich študentov v Opave a študentov z Holandska u nás,

-

informoval o oprave strechy,

-

informoval o projekte na rekonštrukciu toaliet pre žiakov,

-

informoval o úprave v školskom poriadku a problematike dochádzky starších žiakov na
vyučovanie,

-

informoval o nakúpení nových zariadení do školskej jedálne, tým sa vyriešil problém
s varením dvoch jedál,

-

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

K bodu č.4: Diskusia
V rámci diskusie sa členovia výboru RZ zaujímali:
- o problematiku varenia obedov v ŠJ a časový horizont dokúpenia nových zariadení
- o využití altánku v areáli školy
- o počte keramických tabúľ v škole
K bodu č.5: Uznesenie
Výbor RZ na svojom zasadnutí prijal nasledovné uznesenie:
1. Výbor RZ schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov za obdobie od 1.9.2015 k 31.8.2016.
2. Výbor RZ schvaľuje zvýšenie poplatku na 25 EUR.
3. Výbor RZ schvaľuje finančnú čiastku 100 EUR na nákup školských pomôcok pre
jednotlivé predmetové komisie.
4. Výbor RZ berie na vedomie informácie riaditeľa Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.
K bodu č. 6: Záver
Predseda RZ ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Marta Zifčáková, tajomníčka

