
S p r á v a   o   č i n n o s t i 
RR pri Gymnáziu M. M. Hodžu, Hodžova 860/9 v Liptovskom Mikuláši

za obdobie šk. roka 2014/2015

Výbor Rady rodičov pracoval v nasledovnom zložení: 
                                           - Ján Kubíček  – predseda RR do 17. 10 2014,
                                           - Lenka Laheye – predsedníčka RR od 11.11. 2014,
                                           - Martina Perašínová – tajomníčka RR,
                                           - Jana Majerníčková - pokladník RR.
           
V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnilo 5 riadnych zasadnutí a 1 mimoriadne zasadnutie RR pri
Gymnáziu M. M. Hodžu, Hodžova 860/9 v Liptovskom Mikuláši.
Na prvom riadnom zasadnutí dňa 30. 9. 2014 RR schválila Plán práce pre šk. r. 2014/2015 a Návrh
rozpočtu na šk. r. 2014/2015. RR sa taktiež venovala problematike vandalizmu v triedach a vzala na
vedomie  informácie  vedenia  školy  o výsledkoch  výchovno-vyučovacieho  procesu  za  uplynulé
obdobie.
Na mimoriadnom zasadnutí RR dňa 11. 11. 2015 sa uskutočnila voľba predsedu RR. Zvolená bola
Lenka Laheye.
Na druhom riadnom zasadnutí dňa 9. 12. 2014 RR schválila Plán práce RR na šk. r. 2014/2015 a
Štatút RR. RR taktiež vzala na vedomie Správu o hospodárení, ktorú predložila pokladníčka RR a
opäť bol prejednávaný vandalizmus žiakov, ktorý prekonzultovali jednotliví zástupcovia rodičov aj
na triednych rodičovských združeniach.  
Tretie  riadne  zasadnutie  RR sa  konalo  dňa  10.  2.  2015.  Na  tomto  zasadnutí  RR prejednávala
nezaplatenie príspevku 12 eur RZ od 4. A, B a C triedy. Zástupcom jednotlivých tried bola uložená
povinnosť opätovne na triednych rodičovských združeniach požiadať rodičov, ktorí ešte nezaplatili
poplatok, aby ho uhradili v čo najkratšom čase. RR uložila vedeniu školy povinnosť vyčísliť sumu
potrebnú na opravy po vandalizme žiakov v termíne do 9. 6. 2015.
 
Na  štvrtom  riadnom  zasadnutí  dňa  21.  4.  2015  RR  vzala  na  vedomie  správu  o hospodárení,
informácie riaditeľa školy o aktivitách žiakov, ako i o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu.
RR schválila príspevok 50 eur na tablo pre každý ročník štvrtákov s podmienkou, že všetci žiaci v
ročníku musia mať uhradený príspevok RZ a  následne musia poslať  škole  fotografiu  tabla pre
archiváciu. RR schválila navýšenie príspevku na občerstvenie na maturity v sume 150 eur na každú
triedu štvrtákov. RR schválila zmenu v zložení občerstvenia počas maturitného týždňa – namiesto
jabĺčka napr. kávu a čajové pečivo. 
Piate riadne zasadnutie RR sa uskutočnilo dňa 9. 6. 2015. Na tomto zasadnutí RR vzala na vedomie
Správu o hospodárení, Informácie vedenia školy o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v
uplynulom období,  schválila  200  eur  –  príspevok na  klubovňu  pre  žiakov,  ďalej  RR  schválila
preplatenie nákladov na opravu obkladu v šatni v sume 179,69 eur a taktiež schválila príspevok na
obnovu náteru sokla a nákup ochranných líšt v triedach v sume 200 eur. Následne RR schválila
výšku  poplatku  RZ,   ktorá  zostáva   nezmenená  12 eur  na žiaka,  pričom   poplatok  je   potrebné
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vyzbierať  na  prvom   rodičovskom   združení  a  budú   ho  zbierať   jednotliví   zástupcovia   tried.
V prípade neúčasti niektorých rodičov na rodičovskom združení dozbiera zvyšok triedny učiteľ. RR
uložila povinnosť vedeniu školy poslať fotografie poškodeného náteru sokla v triedach, na ktorý
bola  schválená  suma  200  eur,  ďalej  uložila  povinnosť  členom  RR  zvoliť  na  septembrovom
zasadnutí  revízora RR a schváliť výšku príspevku na opravy tried, ktoré sa budú rekonštruovať
počas letných prázdnin – položku nepredvídateľné výdavky. RR zvolila troch zástupcov rodičov do
RŠ: Luciu Perdekovú, Lenku Laheye a Janu Prádelovú.

V Liptovskom Mikuláši dňa 29. 9. 2015

                                                                                                       .........................................
                                                                                                                 Lenka Laheye
                                                                                                               predsedníčka RR
                                                        


