
Zápisnica z plenárnej schôdze RZ pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach zo dňa 

08.03.2022 konanej online cez platformu MS Teams. 

Program: 

1. Voľba predsedu RZ 
2. Informácie o príspevku RZ 
3. Prerokovanie Žiadostí o finančný príspevok jednotlivých predmetových komisií z prostriedkov 

RZ 
4. Diskusia 
5. Záver 

K bodu 1: Vedenie školy oboznámilo prítomných triednych dôverníkov s potrebou voľby nového 

predsedu RZ z dôvodu, že predchádzajúca predsedníčka ukončila svoje členstvo v RZ z dôvodu 

ukončenia štúdia svojej dcéry na našej škole. Vedenie školy navrhlo za predsedníčku RZ na ďalšie 

obdobie pani Szabovú, triednu dôverníčku II.FB triedy, ktorá bola prítomná na zasadnutí a s návrhom 

súhlasila. 

K bodu 2: Vedenie školy oboznámilo triednych dôverníkov s aktuálnym stavom výberu príspevku RZ za 

školské roky 2020/2021 a 2021/2022. Keďže v predchádzajúcom školskom roku z dôvodu pandémie 

Covid-19 a dištančnej výučby rodičmi odsúhlasený príspevok vo výške 30 eur na žiaka (v prípade 

súrodencov platí iba 1 z nich) zaplatili iba niektorí rodičia a čerpanie prostriedkov bolo minimálne, 

vedenie školy navrhlo, aby v školskom roku 2021/2022 prispeli do fondu RZ iba tí rodičia, ktorí 

neprispeli v minulom školskom roku a teda aby niektorí rodičia neplatili dvakrát. Tento návrh bol 

odsúhlasený na jednotlivých triednych aktívoch. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pristúpili k výberu 

tejto finančnej čiastky s maximálnym pochopením, pretože tento príspevok je školou využívaný najmä 

na skvalitnenie výučby a zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetkých žiakov 

školy. 

V minulých rokoch bola na základe požiadavky rodičov časť tohto príspevku určená najmä na 

zabezpečenie hygienických potrieb pre žiakov školy na toaletách z dôvodu dosiahnutia základného 

hygienického štandardu bez potreby využívania hygienických vrecúšok.  

Všetci si plne uvedomujeme, že dnes je doba veľmi náročná a korona donútila mnohé rodiny 

prehodnotiť svoje výdavky, ale v prepočte sa jedná o 3,00 € na mesiac na žiaka, ktoré skutočne s plnou 

zodpovednosťou plánujeme použiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a školského 

komfortu našich učiteľov a žiakov. 

Aktuálne sa na účtoch RZ nachádza 4.147,95 eura a v kase 4.201,73 eura, čo spolu predstavuje 

8.349,68,-.  

K včerajšiemu dňu neodovzdalo príspevok RZ ešte 6 tried z celkového počtu 22.   

K bodu 3: Vedenie školy si dovoľuje osloviť triednych dôverníkov s prosbou členov jednotlivých 

predmetových komisií o uvoľnenie finančných prostriedkov na: 

a) Zakúpenie notebooku/PC do učebne geografie hodnote cca 600,- eur  

b) Opakované zaplatenie prístupu na www.lepsiageografia.sk v hodnote 40,- eur/ročne  

c) Opakované zaplatenie predplatného geografického časopisu Koktejl v hodnote 30,- eur/ročne 

http://www.lepsiageografia.sk/


d) Predplatiť  Videoknižnicu Fenoménov sveta na školský rok 2022/2023, ktorá predstavuje 

inovatívny zážitkový balík vzdelávacích materiálov a interaktívnych úloh (600 vzdelávacích 

videí z dielne BBC a 2000 interaktívnych úloh). Prístup pre všetkých žiakov a učiteľov na 1 rok 

je v hodnote 599,- eur 

e) Zakúpenie 10 ks publikácie Filozofický slovníky hodnote 200,- eur – opakovaná požiadavka 

schválená v minulých rokoch 

f) Zakúpenie digitálnej učebnice anglického jazyka k titulu Aspekte Junior B1+ v hodnote 31,37,- 

eur 

g) Zakúpenie aktuálnej detskej literatúry do knižnice anglického jazyka v hodnote 300,- eur 

h) Zaplatenie ročného predplatného za didakticko-metodickú pomôcku vo FRJ na internetovej 

platforme Les Zexperts FLE v hodnote 199,50,- eur pre vyučujúce FJL 

i) Zakúpenie odznakov „Som hrdý darca krvi z Lacáku“ ako poďakovanie pre darcov krvi z radov 

žiakov v orientačnej cene cca 100,- eur (1,50 – 2,00 eurá na 1 odznak) 

j) Preplatenie účastníckeho poplatku žiakom, ktorí sa zapojili do matematickej súťaže Klokan vo 

výške 5,- eur na žiaka, spolu 105,- eur 

K bodu 4: V diskusii sa prítomní členovia výboru RZ dohodli, že vzhľadom na nízku účasť na zasadnutí 

(7 prítomných), bude táto informatívna zápisnica zaslaná všetkým triednym dôverníkom na vyjadrenie 

a odsúhlasenie e-mailom a ďalšie zasadnutia budú s cieľom zabezpečiť plnú účasť triednych dôverníkov 

organizované v popoludňajších hodinách so začiatkom o 16.00 hod.. 

K bodu 5: Prosíme všetkých triednych dôverníkov o zaslanie písomného stanoviska s vyjadrením: 

1. súhlasu/nesúhlasu s nomináciou pani Szabovej na predsedníčku výboru RZ, 

2. súhlasu/nesúhlasu so zabezpečovaním hygienických potrieb pre žiakov školy na toaletách 

z prostriedkov RZ 

3. súhlasu/nesúhlasu s čerpaním prostriedkov RZ na požiadavky uvedené v bode 3 

písmeno a) až j) – súhlas/nesúhlas je možné udeliť samostatne k jednotlivým požiadavkám (s 

niečím súhlasiť, s iným nie) 

4. súhlasu/nesúhlasu s organizovaním zasadnutí v popoludňajších hodinách so začiatkom 

o 16.00 hod..  

O krátku písomnú odpoveď si Vás dovoľujeme požiadať do piatku 11.03.2022.  

Za Vašu pomoc a porozumenie Vám všetkým veľmi  pekne ďakujeme. 

 

 

S pozdravom a prianím pevného zdravia 

 

Mgr. Ivana Antoniová 

      riaditeľka školy 


