
Správa o činnosti RZ pri Gymnáziu v Detve za školský rok 2013/2014 
 

Rodičovské združenie je občianske združenie registrované na MV SR, má vlastné 

stanovy a pridelené vlastné IČO 42299390. Výbor RZ, vykonával svoju činnosť podľa 

schváleného plánu a v školskom roku 2013/2014 pracoval v tomto zložení: 

 

Predseda – Anna Váleková, tajomníčka – Viera Šáteková, hospodárka - Marta Kováčová  

Členovia za : 

1. A – Gabriela Hajtolová 

2. A – Jana Lalíková 

3. A – Anna Váleková 

3. B – Jana Boráková 

4. A – Ľubica Purdeková 

4. B – Radoslava Búdová 

 

Plnenie uznesení zo dňa 26. 09. 2013: 

a) zasadnutia výboru rodičovského združenia podľa termínov – uznesenie splnené 

b) zabezpečenie triednych aktívov podľa termínov  – uznesenie splnené 

c) vybrať finančný príspevok do rodičovského združenia – uznesenie  splnené čiastočne (nie 

všetci študenti príspevok uhradili) 

d) registráciu rodičovského združenia u notára na prijatie 2% z dane z príjmov za rok 2013 – 

uznesenie splnené 

e) organizačne zabezpečiť školský ples – uznesenie splnené 

f) finančne pomáhať pri školských akciách – uznesenie splnené 

g) doplnenie členov výboru RR o člena I. A triedy – uznesenie splnené 

h) doplnenie člena do Rady školy – uznesenie splnené 

i/ riešenie pripomienok rodičov a ich informovanie – uznesenie splnené 

 

V školskom roku 2013/2014 sa  výbor RZ schádzal  podľa plánu 1x mesačne. 

Na všetky zasadnutia výboru RZ bol prizývaný riaditeľ školy, ktorý zástupcov rodičov 

pravidelne informoval o otázkach a problémoch vo výchovno-vzdelávacom procese, o 

podujatiach organizovaných školou. Rodičia boli o prerokovávanej problematike informovaní 

prostredníctvom svojich zástupcov na triednych schôdzkach RZ. 

Výkonný výbor RZ na svojich schôdzkach riešil operatívne otázky konkrétneho čerpania 

rozpočtu, pomoc a spoluprácu rodičov pri organizovaní mimoškolských podujatí. 

Na septembrovom zasadnutí Výkonný výbor RR vyjadril spokojnosť s účasťou rodičov 

na plenárnom zasadnutí, schválil plán zasadnutí výboru, finančnú pomoc podľa predložených 

požiadaviek a schválil oslobodenie od platenia príspevku žiakov zo sociálne slabších rodín. 

Októbrové zasadnutie sa nieslo v duchu riešenia udržateľnosti školy, schvaľovania 

finančných príspevkov podľa žiadostí. 

Na novembrovom zasadnutí informoval p. riaditeľ zástupcov RR o rozhodnutí VÚC 

otvoriť na našom gymnáziu v prvom ročníku len jednu triedu, no zároveň prisľúbil, že  pri 

väčšom záujme o štúdium v našej škole urobí všetko pre otvorenie ďalšej triedy. Vyhodnotil 

uskutočnené akcie, vyzdvihol aktivitu Žiackej školskej rady. Výbor začal s prípravou 

gymnaziálneho plesu, schválil ďalšie finančné požiadavky. 

Decembrové zasadnutie sa uskutočnilo už vo vianočnej atmosfére, výbor odsúhlasil 

finančné požiadavky. Zasadnutia sa zúčastnil riaditeľ školy Mgr. Pavel Lalík, ktorý 

poďakoval  členom výboru za  prácu, ktorú vykonáva a obetuje tejto činnosti svoj čas.  

Zasadnutie výboru v januári sa nieslo v znamení  príprav už  tradičného  školského 

plesu, ktorý má veľmi priaznivý ohlas a opäť sa pre veľký záujem nepodarilo vyhovieť 



všetkým záujemcom. Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí nám prispeli 

cenou do tomboly ako aj ostatným, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri príprave plesu. 

Na februárovom zasadnutí RR pán riaditeľ zhodnotil dosiahnuté výchovno-vzdelávacie 

výsledky za prvý polrok šk. roka 2013/2014, informoval o zmene VZN BBSK, v ktorom 

došlo k schváleniu dvoch prvých tried pre našu školu. Informoval o prezentačnej akcii našich 

študentov pre žiakov končiacich základné školy. 

Na marcovom zasadnutí podal p. riaditeľ informácie k písomným maturitným skúškam 

a prijímaciemu konaniu pre školský rok 2014/15. Výbor vyhodnotil ples 2014, odsúhlasil 

finančné požiadavky. 

Aprílové zasadnutie sa nieslo v znamení hodnotenia písomnej časti MS a informácií 

o pripravenosti ústnej časti MS, ako aj o pripravenosti prijímacích skúšok pre prvý ročník 

v šk. r. 2014/2015. Napriek všetkým snahám zo strany vedenia školy ako aj samostatných 

študentov o otvorenie dvoch prvých tried, záujem pred prijímacím konaním naznačoval 

otvorenie  opäť len jednej prvej triedy. Pán riaditeľ tiež informoval o akciách, projektoch, 

úspechoch našich študentov. Výbor odsúhlasil finančné požiadavky. 

Na zasadnutí v máji pán riaditeľ zhodnotil prijímacie skúšky pre šk. r. 2014/2015, 

písomnú časť MS. Výbor na svojom zasadnutí schválil všetky finančné požiadavky. 

Júnové zasadnutie ukončilo prácu RR v uplynulom školskom roku. Pán riaditeľ 

vyhodnotil prijímacie konanie, maturitné skúšky. Tak on ako aj predsedníčka RR vyhodnotil 

prácu RR a odchádzajúcim členkám poďakoval za spoluprácu. 

 

Výbor RR vyjadruje nespokojnosť s finančnou situáciou RZ. Výška príspevku ako aj 

príjmy z podielu 2% daní z príjmov nepostačujú na pokrytie všetkých výdavkov spojených 

s činnosťou RZ. Nakoľko máme opäť menej študentov, bude hospodárenie s financiami 

náročnejšie. Čerpá sa rokmi tvorená zásoba, nová finančná rezerva sa takmer netvorí. Celý 

rozpočet sa čerpá na účely študentov a konkrétne vyúčtovanie finančných prostriedkov 

podáva správa o hospodárení. 

       

     Záverom by som sa chcela poďakovať všetkým za spoluprácu v minulom školskom roku, 

či vo výbore alebo za prácu v triednych kolektívoch. Prácu rodičov v RZ možno hodnotiť 

kladne, veď ide o aktivity, ktoré rodičia vykonávajú na úkor svojho voľného času, bez nároku 

na akékoľvek ohodnotenie. Zvlášť treba vyzdvihnúť prácu členov výboru RZ, ktorým touto 

cestou ďakujem za ich aktívny prístup a vynaloženú energiu v prospech činnosti RZ. 

Naša vďaka patrí aj všetkým pedagogickým a prevádzkovým zamestnancom školy. 

Prajem si, aby spolupráca medzi rodičmi a školou aj naďalej prispievala k vytváraniu dobrých 

medziľudských vzťahov a spokojnosti celej verejnosti. 

 

 

V Detve 16. 9. 2014      Anna Váleková, predsedníčka RZ 

 

 

 

 

 

 

 

 


