
Rodičovské združenie pri GPUK, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

 

ZÁPISNICA 

z plenárnej schôdze Rodičovského Združenia  

konaného dňa 18.9.2017 

 

Zapísal: Ing. Františka Kleinová 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda RZ Prof. Ing. Ján Závadský, PhD., ktorý privítal všetkých 

účastníkov, predstavil zasadajúcich členov rodičovskej rady a navrhol program 

plenárnej schôdze – príloha č.1. 

Program plenárnej schôdze bol schválený všetkými prítomnými. 

2. Predseda RZ v príhovore poďakoval učiteľom za ich prácu, činnosť a komunikáciu 

s rodičmi a vedením RZ. Privítal nových rodičov a poprosil o zvolenie zástupcov 

rodičov jednotlivých tried do Rodičovskej rady.  

3. Ing. Stanislava Gallová - hospodárka RZ prezentovala správu o hospodárení – 

príloha č.2 

4. Ing. Stanislava Gallová - hospodárka RZ prezentovala návrh rozpočtu na školský rok 

2017/2018 – príloha č. 3 

5. Predseda RZ predniesol návrh Rodičovskej rady na výšku členského príspevku:  

a) Žiaci 25 Eur  

b) Ďalší súrodenci 12 Eur 

Návrh príspevku bol schválený všetkými účastníkmi. 

6. Žiaci gymnázia prezentovali činnosť TV GPUK formou dokrútky. 

7. Riaditeľ školy PaeDr. Vladimír Lajčák, PhD. predstavil činnosť gymnázia: 

- Počet tried: 21 

Počet žiakov : 595 

Počet učiteľov : 46 + 5 trénerov 

Počet THP pracovníkov : 10 

- vyzdvihol spoluprácu učiteľov a žiakov školy 

- zhodnotil rok 2016, kde sa úspešne zrekonštruovalo prízemie, WC žien, učební, 

knižnice, oplotil sa areál školy, vymenila sa lavičky, vyasfaltoval chodník. 

O GPUK majú žiaci najväčší záujem v Prešovskom kraji 

- predstavil organizáciu školy a športových tried  

- oboznámil so zmenou dopravy pri GPUK 

- informoval o úspechoch žiakov školy v olympiádach, SOČ a športových súťažiach 

- predstavil plán nových aktivít – vedecká kaviareň, debatný klub, knižnica, školské 

divadlo, kapela, výtvarné výstavy, práca v športe, masmediálny dom TV+časopis, 

dokončenie renovácií tried 

- informoval o neschvaľovaní predčasných dovoleniek 

- v závere riaditeľ poďakoval RZ , učiteľom a žiakom za spoluprácu  

8. Diskusia – bez pripomienok 

9. Na záver predseda RZ poďakoval všetkým za účasť na plenárnej schôdzi. 

 


