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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY 

 
Termín 14.11.2019 
Miesto Kancelária č. 106 podpisy 
Prítomní Ing. Mária Bačová 

Ing. Adela Gašparovičová 
Ing. Vladimír Tóth 

 
 

Program 1. Privítanie členov a odsúhlasenie programu  
2. Voľba predsedu Rodičovskej rady 
3. Informácia o stave účtu 
4. Prerokovanie žiadostí o príspevok 
5. Rozpočet Rodičovskej rady na školský rok 2019/2020 
6. 2% daní 
7. Uznesenie a záver 

 
K jednotlivým bodom 

1. Riaditeľka školy a zástupca riaditeľa privítali členov Rodičovskej rady na riadnom zasadnutí a boli prítomní na 
zasadnutí ako hostia bez hlasovacieho práva. 

2. Za predsedu Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov bol pre rok 2019/2020 zvolený Ing. Vladimír 
Tóth. O voľbe predsedu bola vyhotovená zápisnica. 

3. Ing. Mária Bačová informovala o stave na bankovom účte Rodičovskej rady, kde k 1.9.2019 bolo na účte 5617,99 
eur, hotovosť v pokladni činila 467,44 eur a teda spolu ide o sumu 6085,43 eur. 

4. Rodičovskej rade boli doručené žiadosti o príspevok, ktoré boli v plnej výške schválené. Žiadosti sú k dispozícii 
k nahliadnutiu u ekonómky Ing. Márie Bačovej. 

5. Jednohlasne bol schválený rozpočet Rodičovskej rady pre rok 2019/2020 v nasledujúcom orientačnom návrhu: 
Položka, popis suma 
Finančný stav (spolu na účte a v pokladni) k 1.9.2019 
Plánované príjmy 
Spolu predpokladaná výška rozpočtu 

6085,43 eur 
2500,00 eur 
8585,43 eur 

Výdavky 
Notárske poplatky za registráciu Rodičovskej rady  60,00 eur 
Ročný poplatok za doménu gkmke.sk 20,00 eur 
Plánované výlety a exkurzie 1000,00 eur 
Reprezentácia školy 400,00 eur 
Príspevky na knihy a časopisy 300,00 eur 
Príspevok na školský časopis 200,00 eur 
Pravidelné akcie školou organizované (Imatrikulácia, Mikuláš, Vianočný program, 
Noc v škole, Rozlúčka so štvrtákmi) 

400,00 eur 

Predpokladané výdavky spolu 2380,00 eur 
Ďalšia pomoc podľa požiadaviek školy 6000,00 eur 
SPOLU  8380,00 eur 

6. Ing. Vladimír Tóth bol poverený vybavením náležitosti, aby mohla byť Rodičovská rada príjemcom 2% 
daní do 30.11.2019 

7. Rodičovská rada prijala s schválila žiadosti o príspevok, rozpočet na školský rok 2019/2020. Na 
najbližšie zasadnutie budú členovia pozvaní emailom. 

 
Košice 18.11.2019       Ing. Vladimír Tóth 


