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Plenárna schôdza Spoločenstva 

konaná dňa 14. 09. 2016 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Plenárnej schôdze Spoločenstva sa zúčastnilo 163 členov Spoločenstva. 

Plenárna schôdza Spoločenstva bola uznášaniaschopná. 

 

 

Program: 
1) Otvorenie (privítanie rodičov, modlitba) 

2) Oboznámenie s programom 

3) Informácie o Spoločenstve rodičov 

4) Správa o hospodárení Spoločenstva 

5) Rodičovský príspevok pre Spoločenstvo 

6) 2% z dane –aktuálny stav zhodnotenie 

7) Informácie o škole 

8) Diskusia 

9) Záver (modlitba) 

 
Plenárnu schôdzu viedla predsedníčka Spoločenstva rodičov, p.Lukáčová. 

 

1. Otvorenie 
Privítanie- predsedníčka Spoločenstva   

Modlitba – o.Boris  

Sčitovaním hlasov boli poverení profesori: p.p.Huťka, p.p. Bašo. 

Zápis z plenárnej schôdze robila p.zástupkyňa p.prof.Bačová. 

 

2. Schválenie programu schôdze: 

- hlasovanie 

 

Výsledok hlasovania:  

  Za: 163               Proti:  0          Zdržal sa: 0 

Návrh prešiel. 

 

3. Informácie o Spoločenstve rodičov 

P.predsedkyňa informovala rodičov o činnosti Spoločenstva: 

Každý druhý mesiac sa schádza rodičovská rada, ktorá posudzuje návrhy na financovanie súťaží, 

učebných pomôcok, spolufinancovanie projektov a pod. Rodičovská rada môže odsúhlasiť na jednu 

akciu financovanie max. do 3.000 €, vyššia suma musela byť schválená plenárnou schôdzou.  

Rodičovská rada sa stretáva väčšinou prvý utorok v každom druhom mesiaci o 16:30 hod. tu na 

KGŠM. Rodičovskú radu tvoria rodičia, ktorí boli určení rodičmi z každej triedy. Triedy  I.A, I.B., 

a príma si zvolia  zástupcu do Rodičovskej rady a triedny profesor to nahlási na sekretariát. Ak budú 

meniť zástupcu ostatné triedy, nech zmenu nahlásia prostredníctvom triedneho profesora na 

sekretariáte. 

Spoločenstvo okrem financovania súťaží a akcií, ktoré schvaľuje Rodičovská rada, podľa potreby 

pravidelne prispieva na školy v prírode, lyžiarske výcviky, maturity a iné študentské akcie (ples, 

Mikuláš,  Deň rodičov a detí, atď.). 

V tomto šk. roku Ministerstvo školstva schválilo príspevok na lyžiarske výcviky a školy v prírode. 

Preto Rada rodičov navrhuje, aby tie triedy, ktoré dostanú príspevok z Ministerstva, už nemali 
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príspevok zo Spoločenstva a tie triedy, ktoré z Ministerstva nedostanú príspevok, mali príspevok zo 

Spoločenstva vo výške 30% z vyzbieranej sumy.  

 

 

4. Správa o hospodárení  

 
Stav k 1.1.2015 Príjmy  2015 Výdavky  2015              Stav k 31.12.2015  

Účet Spoločenstva: (banka) 23.964,90 € 11.624,52 € 16.769,80  18.819,62 

Pokladňa   1.052 €  9.981,01 € 9.510,61   1.522,40 

Spolu    25.016,90 21.605,53 26.280,41  20.342,02  

        

Hlavné  príjmy školský rok 2015/2016: 

Hlavné príjmy spolu:   11.897,00     
z toho: 2%                    0,00     

 Rodičovský príspevok    7.831,00     

 Príspevok na zariadenie tried    2.142,00     

 Príspevok na školu     1.924,00  

 

 

 

5. Rodičovský príspevok pre Spoločenstvo 
 

Rada rodičov predložila návrh na výšku rodičovského príspevku na školský rok 2016/2017.  

 

Výška príspevkov: 

 

Návrhy rodičovskej rady: 

a, Rodičovský príspevok vo výške 4 €/ mesačne na 1 dieťa rodiny, 2 €/mesačne na prvého 

súrodenca, 0 €/mesačne na každého ďalšieho súrodenca. 

 

b, Príspevok na prevádzku školy:  1 €/ mesačne na 1 dieťa rodiny,  0,50 €/mesačne na prvého 

súrodenca, 0 €/mesačne na každého ďalšieho súrodenca. 

 

Hlasovanie osobitne o rodičovskom príspevku a príspevku na prevádzku školy 

(ak by bolo nutné, prečo je potrebný príspevok b, vysvetlí riaditeľka školy) 

 

Diskusia k bodu b: 

  nebola 

 

- Hlasovanie za príspevok do Spoločenstva rodičov vo výške podľa bodu a: 
Výsledok hlasovania:  

  Za:  161         Proti: 0  Zdržal sa: 2 

 

Návrh prešiel. 

 

 

-Hlasovanie za  príspevok do Spoločenstva rodičov vo výške podľa bodu b: 

Výsledok hlasovania:  

  Za:  162  Proti:  0  Zdržal sa:  1 

Návrh prešiel. 
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Termíny na úhradu príspevkov:  

Rodičovské príspevky za 1. polrok by mali byť zaplatené do konca októbra 2016.  

T. j. 25 eur má byť vyplatené do konca októbra 2016.  

Je na rodičoch, či to vyplatia v splátkach, alebo naraz.  

Príspevok za 2. polrok 2016/2017 má byť vyplatený do konca marca 2017. 

 

- hlasovanie 

Výsledok hlasovania:  

  Za: 162  Proti: 0  Zdržal sa:  1 

Návrh prešiel. 

 

6. 2%  z dane za r. 2015 
 

Škola v tomto roku neprijala 2% z dane za rok 2015  

2% z dane bývajú vždy použité na nákup učebných pomôcok. 

 

V zákonných lehotách bude škola opäť registrovaná za prijímateľa 2% na rok 2016. 

 

 

7. Informácie o škole 

 
P.riaditeľ informoval rodičov:  

 

a. Personálne zmeny 

b. Projekty prebiehajúce na škole 

c. Plánované akcie / Školské hody, Púť do Krakowa, Deň otvorených dverí, 25.výročie 

školy, školský ples, Deň rodičov a detí 

d. Činnosť CVČ 

e. Výchovné a vzdelávacie zameranie školy 

f. Použitie finančných prostriedkov na učebné pomôcky, na nové tabule, pracovné zošity 

 

8.   Diskusia 

 
 Rodič sa informoval o školskom vzdelávacom programe a vzdelávaní učiteľov 

 Rodič sa informoval na kapacitu internátu a možnosti ubytovania 

 Pripomienky k rozvrhu k prvým voľným hodinám  

 Rodič sa informoval o jazykovom vzdelávaní žiakov (lektori, výmenné pobyty) 

 O.Boris informoval rodičov o príprave na birmovke, školskej púti, o súťaži Momentka z 

prázdnin   

 

 

9.   Záver 

 
Požehnanie duchovného správcu otca Borisa 
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Uznesenie 
. 

Plenárna schôdza Spoločenstva prerokovala: 

 správu o hospodárení 

 správu o činnosti Rady rodičov 

 návrh príspevkov do Spoločenstva a na prevádzku školy 

 

Plenárna schôdza Spoločenstva schválila: 

 

 Rodičovský príspevok pre Spoločenstvo vo výške: 

 

a, Rodičovský príspevok vo výške 4 €/ mesačne na 1 dieťa rodiny, 2 €/mesačne na prvého 

súrodenca, 0 €/mesačne na každého ďalšieho súrodenca. 

 

b, Príspevok na prevádzku školy:  1 €/ mesačne na 1 dieťa rodiny,  0,5€/mesačne na prvého 

súrodenca, 0 €/mesačne na každého ďalšieho súrodenca. 

 

c, Termíny vyplatenia rodičovského príspevku  

 

 

Rodičovské príspevky za 1. polrok by mali byť zaplatené do konca októbra 2016. 

T. j. 25 eur má byť vyplatené do konca októbra 2016. 

Je na rodičoch, či to vyplatia v splátkach, alebo naraz.  

Príspevok za 2. polrok  má byť vyplatený do konca marca 2017 
       
         

Plenárna schôdza Spoločenstva zaviazala Radu rodičov zaregistrovať Spoločenstvo ako 

príjemcu 2% daní . 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 16. septembra 2016                              za Spoločenstvo rodičov 


