
Z  ÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY RODIČOV ZO DŇA 20.1.2014

Miesto: zasadačka Gymnázia
Prítomní a     hostia: podľa prezenčnej listiny

Počet prítomných triednych dôverníkov v Rade rodičov:  42

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia riaditeľkou Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia 
v Bratislave (ďalej len ŠpMNDaG) pani PhDr. Jolanou Laznibatovou, CSc.

2. Návrh pracovných orgánov zasadnutia Rady rodičov
3. Pokyn o platbách pre lyžiarske zájazdy, školy v prírode, výlety a iné exkurzie
4. Informácia o zmene účtov školy
5. Informácia o príspevkoch rodičov
6. Informácia o čerpaní triednych fondov
7. Informácia o príprave konferencie o nadaní a pomoci rodičov pri jej zabezpečení
8. Riešenie počtu žiakov 8-ročného gymnázia
9. Rôzne

PRIEBEH ZASADNUTIA  :

1. Otvorenie zasadnutia

Pani riaditeľka privítala triednych dôverníkov v Rade rodičov a hostí.

2. Návrh pracovných orgánov zasadnutia Rady rodičov

Pracovné komisie budú pracovať v rovnakom zložení ako na minulom zasadaní Rady rodičov,
na zapisovateľa bola pani riaditeľkou aktuálne nominovaná RNDr. Jana Michalková, na kontrolu
p. Jiří Láznička a na overovateľku p. Jana Lazovská. 

3. Pokyn o platbách pre lyžiarske zájazdy, školy v prírode, výlety a iné exkurzie

Pani  riaditeľka  informovala  prítomných  o audite,  ktorý  uskutočnila  v  škole  Školská   štátna
inšpekcia  v mesiaci december 2013 na podnety niekoľkých nespokojných rodičov. Audit bol
zameraný  na tému vyberania rodičovských platieb a príspevkov. Pracovníčky ŠŠI vyhodnotili
tieto podnety ako neopodstatnené.
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Prítomní zobrali na vedomie prípravu novej smernice, ktorá určí postup pri platbách za
lyžiarske  kurzy,  školy  v prírode,  výlety  a exkurzie  s možnosťou  úhrady  osobne
u p.tajomníčky, alebo priamo na účet školy.

4. Informácia o zmene účtov školy

Pani riaditeľka oboznámila zástupcov rodičov o zmene účtov školy, ktoré sú od januára vedené
v Štátnej pokladnici. V tejto súvislosti poukázala na potrebu doplnenia darovacích zmlúv od tých
rodičov, ktorí ich nepodpísali do tejto doby. Všetci rodičia, ktorí posielajú svoje príspevky na účet
školy budú musieť opätovne podpísať nové darovacie zmluvy súvisiace so zmenou účtu.

Diskusia:
Niektorí rodičia poukázali svoje príspevky na pôvodný účet školy na viac mesiacov. Títo budú
musieť požiadať banku o ich vrátenie a následne uhradiť príspevky na nový účet školy, ktorý je
zverejnený aj na internetovej stránke ŠpMNDaG.
  

5. Informácia o príspevkoch rodičov

Pani riaditeľka predniesla informáciu o aktuálnych percentuálnych údajoch  príspevkov rodičov
za prvé 4 mesiace školského roku 2013/2014: primárny stupeň 85%, sekundárny stupeň 63%,
celkovo 71%. 

Diskusia:
Pán Stručka vyslovil názor, že triedni dôverníci by mali osloviť rodičov, ktorí neplatia mesačné
príspevky s otázkou účasti ich detí na akciách hradených práve z týchto prostriedkov.

. 

6. Informácia o čerpaní triednych fondov

Pani  riaditeľka informovala zástupcov rodičov o výške čerpania prostriedkov z OZ AVOS na
triedne  fondy  na  obdobie  jedného  mesiaca:  primárne  vzdelávanie  1407  Eur,  sekundárne
vzdelávanie 1945 Eur, spolu 3352 Eur.

7. Informácia o príprave konferencie o nadaní a pomoci rodičov pri jej 
zabezpečení

Pani  riaditeľka  oboznámila  prítomných  o plánovanej  výročnej  medzinárodnej  konferencii
s názvom “Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor rozvoja úspešnej poločnosti”, ktorá
sa uskutoční v dňoch 10.-12. 4. 2014 v Dunajskej Strede.
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Diskusia:
Niektorí rodičia prejavili záujem o poskytnutie finančných, ako aj vecných darov. Na účel prijatia
finančných darov rodičia navrhli zriadiť špeciálny VS v rámci účtu OZ AVOS.

P.  Láznička  predložil  návrh  uznesenia  o čerpaní  príspevku  na  realizáciu  konferencie
z prostriedkov OZ  AVOS.

Návrh uznesenia č. 1:
 
Rada  rodičov  súhlasí  s  čerpaním  príspevku  na  konferenciu  o  nadaných  deťoch  z
prostriedkov OZ AVOS.

Hlasovanie č. 1:
Za 42, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasoval 0 
Návrh bol schválený. 

8. Riešenie počtu žiakov 8-ročného gymnázia

Pani riaditeľka informovala zástupcov rodičov o odsunutí účinnosti 5% prijatých žiakov do 8-
ročných gymnázií o 2 roky. BSK zatiaľ povolil otvoriť na ŠpMNDaG v školskom roku 2014/2015
dve triedy 8-ročného gymnázia po 22 detí. Škola však napísala list v spolupráci s VÚPAP na
BSK  s požiadavkou  na  otvorenie  3  tried,  aby  mohli  byť  umiestnené  všetky  deti  z piatych
ročníkov ŠpMNDaG.

9. Rôzne

Predčasné voľby do rady školy.
BSK  vo svojej  odpovedi  na list-požiadavku rodičov o konanie predčasných volieb do Rady
školy uviedol, že konaním predčasných volieb p.riaditeľku nepoverí. Voľby do Rady školy sa tak
uskutočnia koncom apríla r. 2014. V máji sa uskutoční aj voľba riaditeľa školy. Pani riaditeľka
vyzvala prítomných, aby oslovili rodičov s tým, že budú vítaní všetci kandidáti do Rady školy,
ktorí chcú škole pomôcť a pracovať na jej rozvoji.

Nové štúdijné materiály.
Pani riaditeľka informovala prítomných o vypísaní cieľovej odmeny pre tých pedagógov, ktorí
vypracujú nové štúdijné materiály pre deti ŠpMNDaG.

Skupinové rodičovské združenia.
Viacerí  zástupcovia  rodičov  vyjadrili  názor  o potrebe  konania  skupinových  rodičovských
združení. Pani riaditeľka tento názor akceptovala.
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Na záver pani riaditeľka poďakovala za účasť všetkým rodičom a hosťom a ukončila zasadanie.

Bratislava 20.1.2014

Zapísaal: RNDr. Jana Michalková ________________________________

Kontrola zápisnice: p. Jiří Láznička ______________________________

Overovateľ: p. Jana Lazovská _________________________________
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