ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy
pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine
Dátum zasadnutia: 12.4. 2016
Prítomní (podľa prezenčnej listiny – príloha zápisnice)
Program:
1. Otvorenie
2. RŠ – nové zloženie (predstavenie členov)
3. Voľba predsedu Rady školy, podpredsedu, tajomníka Rady školy
4. Informácie riaditeľa gymnázia
5. Diskusia
6. Uznesenie
7. Záver
K bodu č.1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia riaditeľ školy Mgr. Igor Libo privítal všetkých prítomných a otvoril
zasadnutie Rady školy.
K bodu č.2.: RŠ – nové zloženie (predstavenie členov)
Pán riaditeľ informoval o voľbách do Rady školy a predstavil členov Rady školy.
Členovia rady školy:
1. Človiečiková Tatiana - rodič
2. Michalková Danica - rodič
3. Murgaš Dalibor - rodič
4. Sedláčková Magdaléna – pedagogický zamestnanec
5. Vaňko Ján – pedagogický zamestnanec
6. Zifčáková Marta – nepedagogický zamestnanec
7. Lasabová Martina – žiak
8. Ďuranová Katarína – zástupca zriaďovateľa
9. Nemčáková Štefánia – zástupca zriaďovateľa
10. Výrostko František – zástupca zriaďovateľa
11. Zanovit Tomáš – zástupca zriaďovateľa
K bodu č. 3:
Voľba predsedu Rady školy, podpredsedu, tajomníka Rady školy:
Riaditeľ školy informoval, že záujem o kandidatúru na predsedu RŠ písomne prejavil jediný
kandidát p. Murgaš Dalibor. Za podpredsedov boli navrhnutí p. Sedláčková, za tajomníčku p.
Zifčáková.

Opis priebehu zasadnutia:
Predsedom Rady školy sa na základe tajného hlasovania stal MUDr. Murgaš Dalibor počtom
8 hlasov z 8 hlasujúcich. Na základe verejného hlasovania boli zvolení za:
Podpredsedu Rady školy: Sedláčková Magdaléna
Tajomníka Rady školy : Zifčáková Marta
K bodu č. 4: Informácie riaditeľa gymnázia:
- poďakoval za dobrú spoluprácu členom bývalej Rady školy
- informoval o plánovaných aktivitách školy do konca školského roka (prijímacie skúšky,
ústna forma maturitnej skúšky, výstavba altánku, tartanovej dráhy, rekonštrukcia strechy)
- predložil RŠ návrh na plán výkonov pre školský rok 2017/2018 nasledovne:
1. trieda
79 02 J
30 žiakov
2. trieda
79 02 J
30 žiakov
K bodu č.5: Diskusia
p. Michalková – sa informovala o možnosti brigád študentov, resp. rodičov školy v súvislosti
s vyčistením areálu školy a úpravou drevín. K tejto téme sa vyjadrili viacerí členovia RŠ.
K bodu č. 6: Uznesenie
Rada školy na svojom zasadnutí prijala nasledovné uznesenie:
1. Rada školy berie na vedomie nové zloženie Rady školy a personálne obsadenie vedenia RŠ.
2. Rada školy berie na vedomie informácie riaditeľa školy.
3. Rada školy odporúča plán výkonov na školský rok 2017/2018 tak, ako ho predložil riaditeľ
Školy.
K bodu č. 6:
Riaditeľ školy ukončil ustanovujúce zasadnutie Rady školy, poďakoval prítomným za účasť.
Zapísal: Igor Libo
Prílohy:
Zápisnica z volieb členov RŠ za pedagogických zamestnancov
Zápisnica z volieb členov RŠ za ostatných zamestnancov
Zápisnica z volieb členov RŠ za rodičov
Zápisnica z volieb členov RŠ za študentov

Dňa: 12.4. 2016

Dňa: 12.4. 2016

predseda rady školy

štatutár zriaďovateľa

