ZÁPISNICA
zo zasadnutia Rady Rodičov pri Evanjelickom Lýceu, Vranovská 2,
Bratislava, konaného dňa 15.2.2018 o 17,00 hod.
Prítomní:: členovia RR podľa prezenčnej listiny, hosť: p.riaditeľka Ing. E.Prostredníková

Program:
1. Otvorenie schôdze, privítanie prítomných členov RR a vedenia školy
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa, schválenie programu
3. Správa o platení príspevkov do Občianskeho združenia OZ „Lýceum“ – informácie
o nedoplatkoch za 1.polrok školského roku 2017/2018 ku dňu 31.1.2018 (podľa
výpisu z účtu a porovnania s údajmi o avíze platby od rodičov - p. Gavurníková a p.
riaditeľka Prostredníková)
4. Návrh riešenia platby príspevkov do OZ „Lýceum“- 1. Fáza konkrétny splátkový
kalendár pre neplatičov, 2. Fáza - otvorenie Stanov OZ „Lýceum“ - p. Gavurníková
5. Archivácia účtovnej jednotky OZ „Lýceum“ v súlade so zákonom (p. Gavurníková)
6. Informácia z Rady školy EL a EZŠ o aktivitách za otvorenie tried 8-ročného
gymnázia (p. Gavurníková ), súčasný stav ohľadom odvolania sa na OÚ Bratislava,
list pani Mgr. Valášikovej a jeho postúpenie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu (p. riaditeľka Prostredníková)“
7. Informácia ohľadom návrhu a vyhotovenia upomienkových darčekov pre EL (p.
Prostredníková)
8. Rôzne
K bodu 1: Pani Gavurníková otvorila zasadnutie a privítala prítomných
K bodu 2: Prítomní zvolili za zapisovateľa p. Sečanskú a overovateľa p. Gavurníkovú
a schválili program zasadnutia
K bodu 3: Pani riaditeľkou v súčinnosti s p. Gavurníkovou bola predložená Správa o
platení príspevkov do Občianskeho združenia OZ „Lýceum“ k 31.1.2018. Zástupcovia
jednotlivých tried dostanú od pani Gavurníkovej mailom zoznam neuhradených
príspevkov za príslušnú triedu spolu s listami, ktorými by mali osloviť rodičov, ktorí si
ešte nevyrovnali v plnej výške príspevok
K bodu 4: Rada Rodičov schválila: a) pre tých rodičov, ktorým sa doteraz nepodarilo
uhradiť príspevok do OZ „Lýceum“ v plnej sume Splátkový kalendár (l. splátka do
v termíne do 31.3.2018 a druhá splátka v termíne do 30.4.2018)
b) upravené Rozhodnutie o prijatí študentov do 1.
ročníka Evanjelického Lýcea (zakomponovať v ňom Stanovy Občianskeho združenia,
v časti vznik členstva. (Rozhodnutie po právnej stránke prekonzultuje p.Gavurníková)
V súlade s navrhnutým riešením nebude potrebné meniť Stanovy OZ

K bodu 5: Rada Rodičov schválila zakúpenie kovovej skrine pre účely úschovy
archívnych materiálov OZ „Lýceum“ v zmysle zákona o povinnej Archivácii a jej
umiestnení v sídle OZ „Lýceum“ na Vranovskej 2, Bratislava ( trieda na 2 poschodí).
K bodu 6: Pani Gavurníková z pozície predsedu Rady školy pri Evanjelickom lýceu
informovala rodičov o aktivitách oboch RŠ v súvislosti so situáciou neotvorenia tried 8ročného gymnázia (dňa 7,12. 2018 sa konalo mimoriadne zasadanie oboch rád škôl, po
spoločnom rozhodnutí zástupcov RŠ EL a EZŠ bol pripravený a zaslaný Otvorený list
premiérovi vlády SR p.Ficovi, pani ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR p.
Lubyovej, ministrovi vnútra SR p. Kaliňákovi, vedúcej odboru školstva OÚ Bratislava
p.Valášikovej a mailom všetkým poslancom NR so žiadosťou o promptné vyriešenie situácie
v prospech EL). Následne pani riaditeľka informovala o súčasnom stave, pri ktorom stále nie
sú od kompetentných relevantné vyjadrenie sa k situácii. Na zasadnutí RR sa hľadali
prospešné riešenia pre otvorenie tried 8-ročného gymnázia. Je snaha požiadať o pracovné
stretnutie pani ministerku školstva p. Lubyovú s predsedami oboch Rád škôl pri EL aj EZŠ
a pani riaditeľkou Prostredníkovou (p. Gavurníková).
K bodu 7: Pani riaditeľka informovala členov RR o reklamných produktoch študentskej
obchodnej spoločnosti fungujúcej na Evanjelickom Lýceu, Vranovská 2. P. Gavurníková
oboznámila členov RR o možnosti návštevy Tvorivej dielne FabLab, i prípadnej spolupráce
s EL. Má s ak tomu vyjadriť Školská rada, či je záujem z jej strany.
K bodu 8: Po krátkej diskusii, ktorá sa týkala návrhu, aby bola doplnená webová stránka
EL, ktorú spravuje pani Drobčová. Ide vytvorenie a doplnenie informácií pre Podporné
orgány školy, konkrétne pre OZ „Lýceum“,podobne ako sú uvedené údaje na webovej
stránke EZŠ na Palisádach. RR schválil, aby zoznam nezaplatených príspevkov bol
zverejnený na webovej stránke školy. (zodpovedná p. riaditeľka a pani Gavurníková).
Zasadnutie RR bolo ukončené pani Gavurníkovou, ktorá poďakovala prítomným za aktívnu
účasť na stretnutí.

Zapísala: Eva Sečanská
Overila: Gabriela Gavurníková

Bratislava 16.02.2018

