
Z Á P I S N I C A 

 

 
zo zasadnutia  Rady Rodičov pri Evanjelickom Lýceu, Vranovská 2, 

Bratislava, konaného dňa 26.3.2018 o 17,00 hod. 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie schôdze, privítanie prítomných členov RR a vedenia školy  

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa, schválenie programu 
3. Informácia  o havarijnej situácii s telocvičňou na Vranovskej 2   -   p. riaditeľka 

Prostredníková  

4. Podanie návrhov  na riešenie situácie zo strany RR 

5. Informácia ohľadom doriešenia situácie s novým dodávateľom stravy - p. riaditeľka 

Prostredníková 

6. Rôzne 

 

  

 

K bodu 1: Pani Gavurníková otvorila zasadnutie a privítala prítomných  

 

K bodu 2:  Prítomní zvolili za zapisovateľa p. Sečanskú a overovateľa p. Gavurníkovú,      
Navrhnutý program zasadnutia bol schválený jednohlasne. 

  

     K bodu 3 a 4: Pani riaditeľka informovala o aktuálnom stave a aktivitách ohľadom  

     telocvične  na Vranovskej 2; o. i. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu do dňa 

     26.3.2018 nereagovalo na v septembri 2018 podaný projekt ohľadom  úprav telocvične. 

      

     Uznesenie 1: Rada Rodičov poverila p. Gavurníkovú, aby doručila pánovi Biskupovi   

     písomne podanie, v ktorom  Rada Rodičov žiada pána Biskupa, aby sa pripravovaného     

     stretnutia s pánom županom Drobom na VÚC dňa 10.4.2018 zúčastnila aj pani riaditeľka  

     Prostredníková 

     Uznesenie 2: Rada Rodičov poverila p. Gavurníkovú, aby vzhľadom na súčasnú havarijnú     

     situáciu s telocvičňou elektronicky (cez schránku)  požiadala pani Ministerku školstva,  

     vedy, výskumu a športu o oznámenie dôvodov zamietnutia v septembri 2018 podaného  

     projektu úprav telocvične.  

      

    K bodu 5: Pani riaditeľka informovala o aktuálnom stave a aktivitách ohľadom zmeny    

    dodávateľa stravy pre Základnú školu na Palisádoch i Evanjelické lýceum na Vranovskej   

    ulici. Rada Rodičov vzala uvedenú informáciu na vedomie, s tým, že predpokladá doriešenie   

    tohto problému na  pripravovanom stretnutí  Zriaďovateľa školy ZD ECAV (pán biskup       

Krivda) s pánom županom Drobom na VÚC dňa  10.4.2018, kde predpokladáme aj  účasť pani 

riaditeľky. 

 

 

 

 



 

    K bodu 6:   

- Pani Gavurníková podala po právnej konzultácii prítomným zástupcom RR vysvetlenie 

ohľadom zakomponovania platenia členského  príspevku  do OZ „Lýceum“, ktoré 

vyplýva z platných Stanov  občianskeho združenia „Lýceum“do Rozhodnutia o prijatí 

žiaka na bilingválny štúdijný program na Evanjelickom lýceu, Vranovská 2, Bratislava. 

Návrh vzišiel z doterajších skúseností ohľadom platieb príspevkov, nakoľko stále 

evidujeme prípady rodičov, ktorí si ani s blížiacim sa ukončením školského roku 

nesplnili svoje povinnosti  a nemajú zaplatené členské príspevky do OZ „Lýceum“. 

Snahou RR bolo, aby platenie príspevkov  od rodičov, ktorí sa automaticky stávajú 

členmi OZ, bolo textovo zapracované  do „Rozhodnutía o prijatí žiaka na školu“. Po 

doporučení a konzultácii s právnikom, má podľa Stanov OZ rodič prijatého žiaka na 

prvom vstupnom rodičovskom aktíve vyjadriť svoj súhlas so vstupom do združenia  

a rešpektovať  na základe členstva  jemu vyplývajúcu povinnosť platenia členského 

príspevku počas celého štúdia svojho dieťaťa. 

Uznesenie 3: Rada Rodičov vzala uvedenú informáciu na vedomie, s tým, že o existencii OZ 

„Lýceum“, členstve v ňom a z toho vyplývajúcich právach a povinnostiach pre rodiča vystúpi 

na prvom Aktíve rodičov novo prikatých študentov 1. ročníkov,  predseda Rady Rodičov pani 

Gavurníková v spolupráci s jednotlivými zástupcami rodičov. 

 

- Pani riaditeľka EL Ing. Prostredníková   informovala  o súčasnom stave  otvorenia tried 

8-ročného gymnázia na EL  

   Uznesenie 4: Vzhľadom na to, že do 10.4.2018 majú základné školy poslať prihlášky na   

    stredné školy Rada Rodičov poverila p. Gavurníkovú, aby elektronicky (cez schránku)  

    požiadala o vysvetlenie pani Ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, prečo nebola EL  

    zaslaná odpoveď ohľadom počtu tried a žiakov pre 8-ročného gymnázia na EL v školskom     

    roku 2018/2019 

 

   Po krátkej diskusii pani Gavurníková poďakovala prítomným členom RR za aktívnu účasť a 

zasadnutie RR  ukončila.  

    

  

Bratislava 10.4.2018   

                                                            

Zapísala: Eva Sečanská 

Overila: Gabriela Gavurníková 


