
ZÁPISNICA 

z Plenárneho zasadnutia OZ ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej, uskutočneného dňa 

9.9.2021 o 16:30 hod. v kmeňových triedach GYMESu prostredníctvom školského  rozhlasu. 

Prítomní: podľa prezenčných listín 229 členov 

Program: 

1. Úvod – Ing. Mária Juhásová, predsedníčka CV ZRPŠ 
2. Oboznámenie sa s aktivitami a víziou školy na školský rok 2021/2022 - Mgr. Marek Zlacký - riaditeľ, 

p. Lukáš Imrich - školský kaplán 

3. Prezentácia OZ ZRPŠ pri GYMESe – Ing. Mária Juhásová 
4. Správa o hospodárení školy s finančnými prostriedkami rodičovského príspevku za šk.rok 

2020/2021 –  Mgr. Nicol Obuchová, hospodárka ZRPŠ 
5. Príspevky rodičov ZRPŠ – informácia o schválených príspevkoch -  Ing. Mária Juhásová  
6. Návrh a odsúhlasenie rozpočtu na šk. rok 2021/2022 – Mgr. Nicol Obuchová 
7. Informácia o voľbách do Rady školy a oboznámenie sa s formou hlasovania - Mgr. Marek Zlacký 
8. Informácia o voľbách do Revíznej komisie ZRPŠ -  Ing. Mária Juhásová 
9. Záver 

 
 
K 1. Bodu: 
Predsedníčka CV ZRPŠ privítala rodičov a učiteľov, ako aj p. riaditeľa Mgr. Mareka Zlackého, hospodárku 
ZRPŠ p. Mgr. Nicol Obuchovú a školského kaplána p. Lukáša Imricha, ktorý začal Plenárne zasadnutie 
úvodnou modlitbou.  
 
K 2. Bodu: 
Predsedníčka CV ZRPŠ vyzvala pána riaditeľa, aby prítomných oboznámil s činnosťou GYMESu. Ten 
prezentoval hlavné poslanie školy, jej hodnoty a smerovanie. Prítomných zároveň oboznámil so všetkými 
aktivitami, ktoré sa na škole realizovali a informoval aj o plánoch a pripravovaných projektoch v spolupráci 
s OZ ZRPŠ. Tento šk. rok sa bude niesť v znamení sv. Edity Steinovej, nakoľko si v tomto školskom roku 
pripomíname jej dve okrúhle jubileá, a to konkrétne 130 rokov od jej narodenia a 80 rokov od jej 
mučeníckej smrti. Celé znenie príhovoru je zverejnené na webovej stránke školy, sekcia ZRPŠ. 
Pán kaplán predstavil duchovný život na škole a všetky rámcové aktivity, ktorých cieľom je formovať 
duchovnú stránku žiakov. 
 
K 3. Bodu: 
Následne bola rodičom v triedach premietnutá prezentácia o aktivitách OZ ZRPŠ v šk.roku 2020/2021, 
ktorú komentovala predsedníčka CV ZRPŠ. V rámci jednotlivých slidov informovala o spôsobe podpory ZRPŠ 
pri týchto aktivitách, či už je to materiálna podpora (IT vybavenie, didaktické pomôcky, príspevky na 
učebnice), finančné odmeňovanie(prospech, reprezentácia školy), príspevky na súťaže, alebo podpora 
aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy, ktorá je finančným vyčíslením času a námahy učiteľa pri realizovaní 
týchto aktivít, ktoré nie je možné vykryť zo štátneho normatívu určeného pre našu školu. Presne tieto 
benefity robia našu školu výnimočnou a odlišnou od ostatných gymnázií, kde sa ukončením vyučovania  
končí aj starostlivosť o žiaka.  Prezentácia je zverejnená na webovej stránke školy, sekcia ZRPŠ.  
 
 
 
 
 



K 4. Bodu: 
Hospodárka ZRPŠ p.Obuchová predniesla Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami rodičovského 
príspevku za školský rok 2020/2021, o všetkých príjmoch a výdajoch. Celá správa je zverejnená na webovej 
stránke školy, sekcia ZRPŠ.  
 

K 5. Bodu: 
Pani Juhásová predstavila výšku príspevkov ZRPŠ. A to konkrétne: 
 

 100€ na šk.rok na 1.dieťa 

 50 € na šk.rok na 2.dieťa 

 0€ na šk.rok na 3. a ďalšie dieťa 

Tiež boli predstavené formy  a možnosti platenia týchto príspevkov.  
Zároveň poprosila všetkých rodičov, aby plánované aktivity pre svoje deti podporili zodpovedným 
prístupom k plneniu týchto finančných záväzkov bez rozdielu ročníka, v ktorom sa dieťa nachádza.    
 
 K 6. Bodu: 
Pani Obuchová predniesla Návrh rozpočtu na šk. rok 2021/2022. K predloženému návrhu ako aj k  výročnej 
správe sa rodičia vyjadrili prostredníctvom prezenčných listín vo svojich triedach s týmto výsledkom: 
Za návrh: 214  
Proti návrhu: 11 

Zdržali sa hlasovania: 0 

 
Správa o hospodárení za šk.ok 2020/2021 a Rozpočet na šk. rok 2021/2022 boli schválené. 
 
Rozpočet na šk.rok 2021/2022 je zverejnený na webovej stránke školy, sekcia ZRPŠ.  
  
K 7. Bodu: 
Pán riaditeľ informoval o voľbách do Rady školy a o ich forme. Voľby prebehli v triedach bezprostredne po 
Plenárnom zasadnutí. 
 
K 8. Bodu: 
p. Juhásová vysvetlila úlohu Revíznej komisie, v zmysle Stanov OZ. Revízna komisia má troch členov. 
Vzhľadom na dištančnú formu Plenárneho zasadnutia, predsedníčka p. Juhásová vyzvala prítomných, aby tí 
rodičia, ktorí majú záujem byť členmi Revíznej komisie, sa bezprostredne po skončení triednych aktívov 
zúčastnili stretnutia Celoškolského výboru.  
 
K 9. Bodu: 
Na záver predsedníčka vyzvala prítomných, aby si v triedach zvolili triedneho dôverníka do Celoškolského 
výboru. Zoznam triednych dôverníkov je zverejnený na webovej stránke školy, sekcia ZRPŠ. 
Schôdza Celoškolského výboru sa konala v školskej jedálni hneď po ukončení triednych aktívov.  
 
p. Juhásová poďakovala za pozornosť a popriala veľa zdravia, trpezlivosti a hojnosť Božích milostí do ďalších 
dní. 
 
 
Zapísal:   Jarmila Ciglanová 
Zápisnicu overil: Daniel Schwartz 
 
V Košiciach 9.9.2021 


