Zápisnica zo zasadnutia Výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

v Martine
konaného dňa 4.12.2017 o 16.00 hod
počet prítomných členov:

15

počet neprítomných členov:

-

ospravedlnení:

1

Výbor RZ bol 15 prítomnými členmi uznášania schopný.

hostia:

Mgr. Igor Libo - riaditeľ školy

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

Rokovanie:
K bodu č.1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia predseda RZ privítal všetkých prítomných členov.
K bodu č.2: Informácie riaditeľa školy
Riaditeľ informoval členov výboru o termíne rodičovského združenia
- informoval rodičov o priebehu plaveckého kurzu, stužkových slávnostiach a kurze ochrany
života a zdravia
- informoval o aktivite ZAMAT- zábavná matematika, ktorej sa zúčastnili žiaci základných
škôl okresu Martin
- informoval o dokončení rekonštrukcie strechy
- informoval rodičov o rekonštrukcii žiackych toaliet
- informoval o nákupe nových šatňových skríň z rozpočtu školy a aj z finančných prostriedkov
2% z dane
- informoval o termínoch aktivít (Pasovací večierok, Vianoce v škole, Lyžiarske kurzy,
Deň otvorených dverí...)

K bodu č. 3: Informácia predsedu RZ
- p. Ing. Jakubec predložil RZ návrh na novú ekonómku výboru RZ, p. Miroslavu Človiečikovú
po jej predchádzajúcom súhlase, ktorá bude v výborom RZ spolupracovať ako nečlen RZ a
bude sa zúčastňovať na zasadnutiach RZ
- informoval o zaregistrovaní našej školy do notárskeho centrálneho registra z dôvodu príjmov
finančných prostriedkov z 2% z dane
K bodu č.4: Diskusia
p. MUDr. Murgaš sa informoval, ako budú rozdelené šatňové skrine do jednotlivých tried
p. Pšenka - sa informoval o výrobe a veľkosti šatňových skríň z dôvodu rozloženia poličiek
a predniesol pripomienky k štatútu RZ

Výbor RZ na svojom zasadnutí po schválení prijal nasledovné uznesenia:
1. Výbor RZ schvaľuje predsedu RZ Ing. Jozefa Jakubca na funkčné ročné obdobie
2017/2018.
2. Výbor RZ schvaľuje do funkcie ekonómku RZ, ktorá s výborom spolupracuje ako nečlen
RZ a zúčastňuje sa na jeho zasadnutiach.
3. Výbor berie na vedomie informácie riaditeľa Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine.
4. Výbor RZ berie na vedomie pripomienky člena RZ p. Pšenku k štatútu RZ s tým, že budú
prejednané na budúcom Výbore RZ.
K bodu č.5: Záver
Predseda RZ ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť .

Zapísala: Marta Zifčáková, hospodárka

