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 Zápisnica zo stretnutia členov Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu, 

Vranovská 2, Bratislava 851 01    

zo dňa 9.1.2020  

 

Prítomní: členovia RR podľa prezenčnej listiny, pani riaditeľka Ing. Edita Prostredníková , 

hostia : Ing. Eva Sečanská, PhDr. Milica Hrebíčková 

 

Program:   

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

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie programu  

3. Informácia o platbách príspevkov do OZ „Lýceum“ za školský rok 2019/2020, vrátane 

revízií platieb od rodičov za uplynulý školský rok 2018/2019, aj revízie za školský rok 

2017/2018), návrhy na riešenie nedoplatkov (p. Gavurníková)  

4. Návrh na schválenie príspevku z OZ Lýceum na posilnenie experimentálnej výučby 

predmetu Fyzika  

5.. Poďakovanie bývalým členom RR za ich viacročnú prácu v RR a OZ Lýceum (Ing. 

Sečanská, Ing. Cholvád, Dr. Hrebíčková )  

6. Rôzne  

7. Diskusia 

 

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

P. RNDr. Gavurníková Gabriela, CSc., Ing. a p. riaditeľka Ing. Prostredníkova Edita,  privítali 

prítomných členov RR 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie programu  

 Prítomní si zvolili za zapisovateľa Mgr. Zuzanu Tesárovú,  

 za overovateľa RNDr. Gabrielu Gavurníkovú, Csc.  

 a zároveň prítomní zástupcovia  RR schválili program stretnutia tak ako je uvedený 

vyššie 

3. Informácia o platbách príspevkov do OZ „Lýceum“ za školský rok 2019/2020, 

vrátane revízií platieb od rodičov za uplynulý školský rok 2018/2019, aj revízie za 

školský rok 2017/2018), návrhy na riešenie nedoplatkov (p. Gavurníková)  

 Agenda je zameraná na platby  príspevkov do OZ Lýceum na tento šk.rok 2019/2020 

pred plánovaným termínom rodičovského združenia, ktoré sa bude konať 13.1.2020. 
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Cieľom je upozorniť rodičov, ktorí zatiaľ príspevky neuhradili,  že majú možnosť 

požiadať o splátkový kalendár  na platby príspevkov.  

  Vzhľadom  k tomu, že do dnešného dńa chýba do rozpočtu OZ Lýcea suma 4.817,50 

Eur, môže byť ohrozený nvrhnutý a schválený  plán čerpania príspevkov na tento 

školský rok   

 Vykonaná  dvojitá kontrola k 31.1.2019 o prijatých platbách predsedom RR p. 

Gavurníkovou a pokladníkom p. Píseckou  za OZ Lýceum a p. riaditelkou na zákklade 

prijatých avízach o platbách , boli informovaní zástupcovia rodičov  za jednotlivé 

triedy. Každý zástupca rodičov  za triedu  v RR dostane zoznam nezaplatených 

príspevkov, aby vedel diskrétne prejsť s triednym učiteľom tento zoznam a požiadať 

rodičov o príspevok (nemenovať pred rodičmi konkrétne o ktorých rodičov ide). 

Vysvetliť a argumentovať Správou o čerpaní finančných prostriedkov za minulý 

šk.rok , na čo všetko sa financie z OZ LÝCEUM transparentne používajú a upozorniť  

na to, že benefity využívajú všetci študenti. 

 Nutnosť avíza od rodičov, keďže ide o príspevok do „občianskeho združenia“, platba 

nesmie byt anonymná 

 Vyhodnotenie roku aktuálneho  - 2019/2020 a roku 2018/2019 

 Odpustenie príspevku pre v 5A –  Vlašicová Nastasia pre ťažkú  sociálnu situáciu  

 Kritická situácia v platbách príspevkov v 5.B triede – p. Gavurniková bude 

komunikovať a s p. Černokovou (zástupca triedy), bude treba ešte preveriť platby 

v danej triedy 

 Zatiaľ oslovíme triednych učiteľov a prehodnotíme navrhnutie splátkového kalendára 

tam kde to považujeme za vhodné 

 Na triednom aktíve, v súvislosti GDPR nemenujeme konkrétne mená rodičov,  ale 

upozorníme na činnosť  a všetky platby, ktoré idú  z OZ Lýceum na pomoc 

vzdelávaniu a zabezpečeniu finančnej pomoci pri rôznych predmetoch výučby. 

Ukázať správu čerpania z  OZ Lýceum a platby z príspevkov na čo sa používajú 

v minulosti a aký je plán na tento šk. rok. 

4. Návrh na schválenie príspevku z OZ Lýceum na posilnenie experimentálnej výučby 

predmetu Fyzika  

 Ing. Prostredníková, bude kontaktovať  na návrh predsedu OZ Lýcea p. Gavurníkovej 

a RR ,  že OZ Lýceum navrhuje podporiť v tomto roku už schválenú podporu pre 

experimentálnu výuku predmetu Biológia  aj posilnenie predmetu  Fyzika predsedu 
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predmetovej komisie  Dr Pohoriljakovú,  aby definovala potrebu podpory pre 

experimentálnu fyziku z prostriedkov OZ LYCEUM 

 Definovanie konceptu podpory pre výučbu fyziky 

 RR je naklonená na podporu  aj experimentálnej fyziky, predbežne v čiastke do cca 

2000 EUR 

 P. Gavurnikova na stretnutí s učiteľmi na „Vianočnej kapustnici“ tlmočila Vianočné 

pozdravenie za Radu rodičov  a poďakovala vedeniu školy ako aj  pedagógom a  

všetkým pracovníkom  Lýcea, prešla aj možnosti príspevkov na výuku, a požiadala 

pedagógov, aby definovali  chýbajúce potreby vo výuke a informovali o tom  RR 

5. Poďakovanie bývalým členom RR za ich viacročnú prácu v RR a OZ Lýceum (Ing. 

Sečanská, Ing. Cholvad, Dr. Hrebičková )  

Prítomní členovia RR v zastúpení p. Gavurníkovej a Edita Prostredníková, Ing, 

poďakovali bývalým členom RR a odovzdali im vecné dary tak,  ako boli schválené na 

základe hlasovania z predchádzajúceho stretnutia (14.11.2019) členov Rady rodičov pri 

Evanjelickom lýceu, Vranovská 2, Bratislava 851 01  o  výdavkoch prostriedkov OZ 

LYCEUM. 

„ Prítomní členovia sa predbežne dohodli na účasti na stretnutí na predvianočnej 

kapustnici,  zároveň bolo odsúhlasené na nákup knižných poukážok v cene  50€ na osobu 

(4X) na knižné poukážky vrátane p. Gavurnikovej ako poďakovanie za aktívnu prácu v OZ 

Lýceum“. 

6. Rôzne  

 Ples  Evanjelického Lýcea -  pripravovaná akcia - Predaj lístkov a rezervácie lístkov 

na ples 18.1.2020 

 Návrh z Rad rodičov , aby sa aj rodičia zúčastnili plesu  

 Priestor je zaistený v Kultúrnom dome v Jarovciach, catering tak ako bolo schválené 

v pláne čerpania na tento rok – prispieva  OZ Lýceum v hodnote 1000 Eur  

 Cena lístka 25 EUR (študenti) a 30 EUR(bývalí absolventi  a rodičia) 

 Lístky sa kupujú v administratíve školy 

 VUC BA  - umožňuje na základe podaných žiadostí za Občianske združenia čerpať 

prostriedky na spoločenské akcie – podpora a pomoc zo strany OZ Lýceum na 

vypracovanie Žiadosti pre navrhované akcie  :  

o  Jún - 2020 ELVEEK+ 

o  Jún - 2020 GARDEN PARTY 
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o  Jún - DRAMA a FILM festival 

o  September - Teambuilding pre prvákov 

 Informácia o akciách DRAMA a FILM festival   -  zabezpečí p. Griačová 

 GARDEN PARTY –  čo akcia obnáša, aký je prínos a pod. zabezpečí p. riaditeľka 

Prostredníková, ktorá  poverí niektorého z pedagógov na zaslanie informácii 

 Žiadosť môže byť podaná len na jednu aktivitu 

7. Diskusia 

 Sa niesla v neformálnom duchu a po nej p. Gavurníková poďakovala prítomným za 

účasť  a ukončila stretnutie  RR. 

 

 

Zapísala:  Mgr. Zuzana Tesárová 

Overila: RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc. 

 

V Bratislave, 10.1.2019 

 

 


