
Správa o činnosti výboru Rady rodičov za šk. rok 2015/2016 
 

 

Výbor rady rodičov pri Gymnáziu  v Detve  v školskom roku 2015/2016 

pracoval v tomto zložení: 

 

Predseda: Gabriela Hajtolová 

Tajomník: Viera Šáteková 

Hospodár: Marta Kováčová 

 

 

Členovia výboru:  

 
1. A  – Monika Šalingová 

2. A –  Ivan Gallo 

3. A –  Gabriela Hajtolová 

4. A –  Emília Prepelicová       

     

 

Výbor rady rodičov sa pravidelne podľa plánu činnosti schádzal na svojich 

zasadnutiach 1x mesačne.  Účasť všetkých členov výboru na zasadnutiach výboru 

bola dobrá, výbor bol na každom svojom zasadaní uznášania schopný. 

 Na zasadnutia výboru bol pravidelne prizývaný ako hosť pán  Mgr. Pavel 

Lalík, riaditeľ školy.  

 Úlohy, ktoré si výbor stanovil na svojom prvom plenárnom zasadnutí  dňa 

21. 9. 2015  a rozpracoval  do svojho plánu činnosti na šk. r. 2015/2016 boli  plnené 

priebežne a podľa požiadaviek vedenia školy. 

 

Výbor  v školskom roku 2015/2016  aktívne spolupracoval s vedením školy pri 

výchove a vzdelávaní. Zorganizoval  2x plenárne združenie rodičov a 4x triedne 

združenia, ktorých sa rodičia zúčastňovali  v menšom počte a vo väčšine prípadov 

to boli rodičia žiakov, ktorí dosahovali dobré študijné výsledky a nevykazovali 

veľkú absenciu. Rodičia žiakov, ktorí mali menej uspokojivé výchovno-vzdelávacie 

výsledky sa ani  v školskom roku 2015/2016 triednych a plenárnych združení ako 

po iné roky, už tradične nezúčastňovali. V nutných prípadoch boli zvolané 

operatívne triedne rodičovské aktívy, bolo to pre riešenie príprav stužkovej 

slávnosti  v 4. A triede a plaveckého výcviku. 

Výbor rady rodičov priebežne pomáhal finančne škole pri zabezpečovaní 

tradičných športových a kultúrnych akcií organizovaných školou. Prispieval  na 

zakúpenie cien pre žiakov na lyžiarskom výcviku, na rôzne kultúrne podujatie ako 

je Študentský ples, spoločensko-vedné, športové súťaže, olympiády,  stredoškolskú 

odbornú činnosť /SOČ/, Deň otvorených dverí, preplatenie cestovných nákladov  

pre žiakov na tieto podujatia, zabezpečil sladkosti - lízatka pre žiakov ZŠ na Dni 

otvorených dverí, ktoré sa konali na našej škole,  finančne prispel na registráciu 

pre potreby poukázania 2% dane z príjmu  za rok 2015, na registráciu žiakov do 

súťaží.  Ďalej RR prispela na maturitné skúšky na občerstvenie maturitnej 

komisie na ústných aj písomných maturitných skúškach 2016, na občerstvenie pre 

žiakov – maturantov, ktorí mali zaplatený rodičovský príspevok v šk. roku 

20015/2016 a na odmenu najlepšiemu maturantovi. 



 Rada rodičov ďalej pomohla pri zakúpení rôzneho kancelárskeho a režijného 

materiálu na údržbu areálu školy a interiéru školy – oprava WC a umývadla 

v triede, na kancelársky materiál pre žiakov na rôzne súťažné práce,  na 

zakúpenie hygienických a čistiacich prostriedkov pre školu. Nemalou mierou RR 

prispela na cestovné pre žiakov, ktorí v rámci projektu mládežníckej výmeny boli 

v Taliansku a Nórsku. 

Vďaka vášmu pochopeniu a ústretovosti sme spoločne využili priestor, ktorý 

pre nás vytvára zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa 

ktorého môžu právnické i fyzické osoby poukázať na účet rodičovského združenia 

2 % zo zaplatenej dane z príjmov za predchádzajúci rok.  Tu by som sa Vám 

všetkým, ktorí ste sa rozhodli darovať 2% dane za rok 2015 našej škole srdečne  

poďakovala. 

Výbor rady rodičov pri Gymnáziu v Detve hospodáril v minulom období práve 

s týmito zdrojmi. Aj v  školskom roku 2015/2016  sa nám podarilo vyzbierať v 

rámci dobrovoľných  príspevkov rodičov príspevky, ktoré boli použité  pre našich 

študentov. Mrzí nás však, že niektorí žiaci príspevok neuhradili. 

V júni 2016 ukončila  svoje pôsobenie v Rade rodičov  p. Prepelicová, 

zástupkyňa rodičov 4. A triedy, nakoľko jej dcéra  ukončila  štúdium maturitnými 

skúškami. Za jej prácu jej patrí  naše poďakovanie.  

V tomto školskom roku  je potrebné zvoliť  doplniť výbor RR o nového  

zástupcu 1.  A triedy, ktorý doplní výbor rady rodičov v šk. r. 2016/2017. Preto je 

potrebné, aby ste si Vy milí rodičia žiakov prvého ročníka, na svojom triednom 

aktívne, ktorý bude hneď po skončení plenárnej schôdze zvolili svojho zástupcu., 

Poprosím potom zástupcu 1. A triedy, aby prišiel p. Šátekovej nahlásiť kontaktné 

údaje. 

 

       To bola v krátkosti zhodnotená činnosť RR v školskom roku 2015/216. Verím, 

že činnosť RR a jej snaženie priniesli osoh naším žiakom a že aj verejnosť to 

ocenila. Snahou nového výboru RR  v budúcom období pre šk. r.  2016/2017 bude 

nadviazanie na  činnosť výboru RR tak, aby sa nestratila kontinuita a jeho práca 

bola  dobrou reklamou pre všetkých nás. 

        Touto cestou chcem poďakovať aj Mgr. Pavlovi Lalíkovi, riaditeľovi  školy, 

ktorý sa aktívne zúčastňoval zasadnutí  RR,  ktorému touto cestou chceme sľúbiť, 

že mu budeme nápomocní pri jeho zodpovednej ale krásnej práci pri výchove 

našich deti,  aj  v školskom roku 2016/2017. 

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým členom výboru za ich aktívny 

/prístup k práci  v školskom roku 2015/2016 a zaželať veľa elánu do práce novému 

členovi výboru  zástupcovi 1. A triedy v školskom roku 2016/2017. 

 

 

Detva 21. 9. 2016                     

                                                                                             predseda RR 


