
Zápisnica z plenárnej schôdze RZ pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach zo dňa 

27.09.2022. 

Program: 

1. Informácie o čerpaní prostriedkov z príspevku RZ za obdobie školských rokov 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 

2. Informácie o príspevku RZ 
3. Prerokovanie Žiadostí o finančný príspevok jednotlivých predmetových komisií z prostriedkov 

RZ 
4. Diskusia 
5. Záver 

K bodu 1: Vedenie školy oboznámilo prítomných triednych dôverníkov so Správami o hospodárení 

s prostriedkami RZ za obdobie školských rokov 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ktoré sú zároveň 

zverejnené aj na web stránke gymnázia. 

K bodu 2: Vedenie školy oboznámilo triednych dôverníkov s aktuálnym stavom výberu príspevku RZ za 

predchádzajúce školské roky a návrhom ponechať rovnakú čiastku 30,- eur na žiaka aj na ďalší školský 

rok. Tento návrh bol odsúhlasený na jednotlivých triednych aktívoch. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí 

pristúpili k výberu tejto finančnej čiastky s maximálnym pochopením, dokonca navrhovali jeho 

zvýšenie, aby škole čo najviac pomohli v časoch energetickej krízy, pretože tento príspevok je školou 

využívaný najmä na skvalitnenie výučby a zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre 

všetkých žiakov školy. 

V minulých rokoch bola na základe požiadavky rodičov časť tohto príspevku určená najmä na 

zabezpečenie hygienických potrieb pre žiakov školy na toaletách z dôvodu dosiahnutia základného 

hygienického štandardu bez potreby využívania hygienických vrecúšok. Aj pre ďalší školský rok rodičia 

odsúhlasili zabezpečenie hygienických potrieb z prostriedkov RZ. Zároveň odsúhlasili použiť príspevky 

RZ na tieto aktivity: 

1. Deň učiteľov, ukončenie školského a kalendárneho roka, 

2. Maturitné tablá, 

3. Odmeny vyznamenaným žiakom, 

4. Odmeny maturantom, 

5. Súťaže, štartovné, 

6. Vedenie účtu RZ, poštovné, 

7. Povinný príspevok do Slovenskej rady rodičovských združení, 

8. Estetizácia školy, 

9. Náklady na reprezentáciu školy, 

10. MTZ podľa požiadaviek jednotlivých predmetových komisií a vedenia školy.  

K bodu 3: Vedenie školy v mene vedúcich PK oslovilo triednych dôverníkov s prosbou o uvoľnenie 

finančných prostriedkov na: 

a) Zakúpenie notebooku/PC a tlačiarne pre kabinet OBN  

b) Opakované zaplatenie prístupu na www.lepsiageografia.sk  

c) Opakované zaplatenie predplatného geografického časopisu Koktejl  

http://www.lepsiageografia.sk/


d) Predplatiť  Videoknižnicu Fenoménov sveta na školský rok 2023/2024, ktorá predstavuje 

inovatívny zážitkový balík vzdelávacích materiálov a interaktívnych úloh (600 vzdelávacích 

videí z dielne BBC a 2000 interaktívnych úloh). Prístup pre všetkých žiakov a učiteľov na 1 rok 

je v hodnote 599,- eur 

e) Zakúpenie literatúry do knižnice anglického jazyka v hodnote 300,- eur 

f) Zakúpenie interaktívneho setu do triedy I.FB – tabuľa, dataprojektor, notebook/PC, kabeláž a 

inštalácia 

K bodu 4: V diskusii sa vedenie školy poďakovalo za zainteresovanosť rodičov, ústretovosť, ochotu 

a snahu pomôcť škole. 

K bodu 5: Vedenie školy bude pravidelne zverejňovať na stránke školy vyhotovené zápisnice zo 

zasadnutí výboru RZ v sekcii O škole -> Orgány školy. 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Antoniová 

      riaditeľka školy 


