Zápisnica zo stretnutia členov Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu,
Vranovská 2, Bratislava 851 01
zo dňa 14.11.2019

Prítomní: členovia RR podľa prezenčnej listiny, pani riaditeľka Ing. Edita Prostredníková
Program zasadnutia Rada rodičov pri Evanjelickom lýceu, Vranovská 2, Bratislava
1. Otvorenie schôdze, privítanie prítomných členov RR a vedenia školy
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, schválenie programu
3. Informácia a predloženie čerpania finančných prostriedkov z OZ Lýceum za minulý školský
rok 2018/2019
4. Predloženie, pripomienkovanie a schválenie návrhu plánu čerpania financií na školský rok
2019/2020 z OZ Lýceum
5. Informácia o platbách za prenájom bytov americkým lektorom, Reformata.
6. 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)
7. Správa o ukončení rekonštrukcie telocvične a priľahlých hygienických zariadení, (opravil
BSK), správa o ukončení rekonštrukcie hygienických zariadení v školskej budove, na ktoré
prispelo aj OZ Lýceum aktuálny stav na EL Vranovská 2, Bratislava (Ing. Prostredníková,
informácia o platbe za vypracovanie projektu rekonštrukcie hygienických zariadení - platba z
OZ Lýceum, p. Gavurníková) Súčasné prerokovanie Žiadosti na dofinancovanie časti opravy
na hygienické zariadenia v sume 3 294.43 Eur
8. Návrh a schválenie darovacej zmluvy medzi OZ Lýceom a Evanjelickým bilingválnym
lýceom o prevode laboratórneho nábytku s príslušenstvom, ktoré kompletne platilo OZ
Lýceum a bolo v majetku OZ Lýceum, informácia o ukončení splátkového kalendára za
Biochemické laboratórium firme ITES Vranov nad Topľou (za OZ Lýceum, p. Gavurníková)
9.Návrh na schválenie príspevku z OZ Lýceum na nákup chemikálií do Biochemického
laboratória na výuku chémie a na nákup optických svetelných mikroskopov na výuku biológie
do laboratória na experimentálnu výuku, predloženie cenovej ponuky
10. Návrhy na schválenie servisu posilňovacích zariadení v telocvični na Vranovskej 2,
Bratislava , v sume 601, 20 Eur, športové náradia volejbal - v sume 3102,25 Eur a ostatné
športové náradia 892,62 Eur.
11. Návrh na schválenie prípravy pozdravných blahoželaní ku Vianociam pre pedagógov
a nepedagogických pracovníkov EL, americkým lektorom – bilingválny program.
12. Poďakovanie bývalým členom RR za ich viacročnú prácu v RR a OZ Lýceum (Ing.
Sečanská , Ing. Cholvad, Dr. Hrebičková )
13. Rôzne
14. Diskusia
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1. P. Gavurníková privítala prítomných zástupcov tried a členov RR a p. riaditeľku E.
Prostredníkovú a otvorila rokovanie predstavením plánovaného programu, ktorý bol
zaslaný zúčastneným aj predom.
Privítanie aj nových zástupcov rodičov prvých ročníkov. Oboznámenie sa s princípmi
fungovania OZ Lýceum.
2. Zapisovateľom stretnutia zo dňa 14.11.2019 bola zvolená p. Zuzana Tesárová
3. Informácia a predloženie čerpania finančných prostriedkov z OZ Lýceum za uplynulý
školský rok 2018/2019
P. Gavurníková predložila čerpanie finančných prostriedkov , ktoré spracovala
pokladníčka p. Písecká v spolupráci s p. Gavurníkovou za uplynulý školský rok
2018/2019 a vysvetlila podmienky čerpania prostriedkov z OZ Lýceum. Vysvetlené boli
jednotlivé nákladové položky.
Zároveň vysvetlila, postavenie OZ Lýceum voči ostatným rodičom detí, ako aj očakávanie
komunikácie smerom k rodičom na triednych aktívoch rodičovského združenia.
Členovia RR odsúhlasili čerpanie finančných prostriedkov OZ Lýceum za školský rok
2018/2019
4. Predloženie a pripomienkovanie a schválenie návrhu na plán čerpania financií na šk. rok
2019/2020
Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny RR odsúhlasili plán čerpania finančných
prostriedkov z OZ Lýceum na školský rok 2019/20120
5. Informácia o platbách za prenájom bytov amerických lektorov
V predloženom dokumente o „čerpaní prostriedkov – skutočnosť“ sú uvedené platby za
prenájom bytov amerických lektorov ako aj príspevky v roku 2018/19 z ELCA +
4539,71 €, Dar AL na byty +2500€
6. Informácia o príspevkoch do OZ Lýceum za školský rok 2019/2020, vrátane revízii za
platby v uplynulom školskom roku 2018/2019 a tiež revízia za školský rok 2018/18.
Návrhy na riešenie nedoplatkov:
Členovia RR obdržali výkaz k uplynulým obdobiam (2 školské roky dozadu) vrátane
zistených nedoplatkov.
V priebehu prvého decembrového týždňa p. Gavurnikova zašle emailom na členov RR
aktuálne plnenie platieb za aktuálny školský rok 2019/2020, tak aby bolo možné rodičov
upozorniť na platby , ktoré doposiaľ neuskutočnili. Zároveň je nutné rodičov upozorniť
na možnosť splátkového kalendára.
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7.

Správa o ukončení rekonštrukcie telocvične a priľahlých hygienických zariadení, (opravil
BSK), správa o ukončení rekonštrukcie hygienických zariadení v školskej budove, na
ktoré prispelo aj OZ Lýceum, aktuálny stav na EL Vranovská 2, Bratislava (Ing.
Prostredníková, informácia o platbe za vypracovanie projektu rekonštrukcie hygienických
zariadení - platba z OZ Lýceum, p. Gavurníková). Súčasné prerokovanie Žiadosti na
dofinancovanie časti hygienických zariadení.
Ing. Prostredníková priblížila členom realizáciu rekonštrukcie telocvične vrátane
sprievodných problémov v minulom období (samotná rekonštrukcia, vymaľovanie,
čistenie a ošetrenie parkiet). V rámci rozpočtu z VUC boli rekonštruované aj priľahlé
sociálne zariadenia.
Taktiež pripomenula revíziu zariadení a vybavenia telocvične, vrátane do vybavenia
telocvičného zariadenia, čo je v návrhu rozpočtu pre rok 2019/2020 (bod programu 9)
Opravy na hygienické zariadenia v sume 3 294.43 Eur, platba pôjde z OZ Lýceum
v aktuálnom školskom roku.
Prítomní členovia odsúhlasili uvedenú platbu z rozpočtu.
8. Návrh a schválenie darovacej zmluvy medzi OZ Lýceom a Evanjelickým
bilingválnym lýceom o prevode laboratórneho nábytku s príslušenstvom, ktoré
kompletne platilo OZ Lýceum a bolo v majetku OZ Lýceum, informácia o ukončení
splátkového kalendára za Biochemické laboratórium firme ITES Vranov nad Topľou
(za OZ Lýceum, p. Gavurníková)
Prítomní členovia odsúhlasili prevod schválenie darovacej zmluvy medzi OZ Lýceom
a Evanjelickým bilingválnym o prevode laboratórneho nábytku s príslušenstvom, ktoré
kompletne platilo OZ Lýceum a bolo v majetku OZ Lýceum
9. Návrh na schválenie príspevku z OZ Lýceum na nákup chemikálií do Biochemického
laboratória na výuku chémie a na nákup optických svetelných mikroskopov na výuku
biológie do laboratória na experimentálnu výuku, predloženie cenovej ponuky
P. Gavurnikova predloží cenovú kalkuláciu na doplnenie mikroskopov na výuku biológie.
Prítomní členovia odsúhlasili platbu v bode 9 (podľa cenovej ponuky 8-až 10 optických
mikroskopov) a na nákup potrebných chemikálií do laboratória
10. Návrhy na schválenie servisu posilňovacích zariadení v telocvični na Vranovskej 2,
Bratislava , v sume 601, 20 Eur, športové náradia volejbal - v sume 3102,25 Eur
a ostatné športové náradia 892,62 Eur.
Prítomní členovia odsúhlasili platbu v bode 10 – platba za revíziu a doplnenie
telocvičného zariadenia.
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11. Návrh na schválenie prípravy pozdravných blahoželaní ku Vianociam pre pedagógov
a nepedagogických pracovníkov EL, americkým lektorom – bilingválny program.
12. Poďakovanie bývalým členom RR za ich viacročnú prácu v RR a OZ Lýceum (Ing.
Sečanská , Ing. Cholvad, Dr. Hrebíčková )
Prítomní členovia sa predbežne dohodli na účasti na stretnutí na predvianočnej
kapustnici, kde by sa odovzdali 50€ na osobu (4X) na knižné poukážky vrátane p.
Gavurnikovej ako poďakovanie za aktívnu prácu v OZ Lýceum
13. Rôzne


Odsúhlasenie odkladu platby príspevku Svetlana Vdovjaková 4.C – členovia
odsúhlasili odklad platby príspevku



P. Stachová Miroslava, zákonný zástupca Sofia Stachová, 1.B, žiada o splátkový
kalendár: 15.11.2019, 15.12.2019 – žiadosť bola členmi schválený splátkový
kalendár



Žiadosť o vrátenie adekvátnej čiastky, 14.10.2019, ukončenie štúdia počas
školského roka, študentky Karolíny Balážovej, 2A– odsúhlasenie alikvotnej čiastky
prebehlo členmi RR

14. Diskusia


TOP centrum ako nežiadúci partner pre organizovanie Tanečného Venčeka
požiadať učiteľov, aby sa neopakovala situácia z predchádzajúcich rokov,
aby prichádzali zástupcovia tanečnej školy bez vedomia rodičov na
vyučovanie a robili nábor pre venček.

Zapisovateľ: Ing. Zuzana Tesárová
Overovateľ: RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
V Bratislave 14.11.2019
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