Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Lettricha
v Martine konaného dňa 12.3.2018

počet prítomných členov – 11
počet neprítomných členov – 0 , z toho ospravedlnených – 0
RŠ je uznášania schopná.
hosť – riaditeľ školy Mgr. Igor Libo

Program:
1. Otvorenie
2. Rozbor rozpočtu školy za rok 2017
3. Informácie o rozpočte školy na rok 2018
4. Informácie o kritériách k prijímacím skúškam pre školský rok 2018/ 2019
5. Informácie o aktivitách školy
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

Rokovanie:
K bodu č. 1: Otvorenie
Na úvod zasadnutia predseda Rady školy pán Murgaš privítal všetkých prítomných členov
Rady školy, osobitne nových členov RŠ za úrad ŽSK.
K bodu č. 2: Rozbor rozpočtu školy za rok 2017
Riaditeľ školy informoval členov RŠ o čerpaní rozpočtu za rok 2017, finančné čiastky, ktoré
boli minuté na mzdy a odvody, na tovary a služby.
- informoval o iných príjmoch finančných prostriedkov, z ktorých čerpáme prenájom
(MŠ Lienka, súkromný byt, telocvične, bufet)
- informoval o finančných prostriedkoch za mimoriadne výsledky žiakov
- informoval o finančných prostriedkoch z 2% z dane a ich hospodárení
- informoval o finančných prostriedkoch z rodičovských príspevkov a ich hospodárení
K bodu č. 3: Informácie o rozpočte školy na rok 2018
- informoval o čerpaní rozpočtu na rok 2018
- informoval o rekonštrukcii toaliet
- informoval o dokončení rekonštrukcie osvetlenia

K bodu č. 4: Informácie o kritériách k prijímacím skúškam pre školský rok 2018/ 2019
- informoval o pláne výkonov pre školský rok 2018/2019 2 triedy (26 + 26)
- predstavil návrh kritérií pre prijímanie uchádzačov o štúdium do prímy pre školský
rok 2018/2019
K bodu č. 5: Informácie o aktivitách školy
- informoval o Akadémií k 25. výročiu školy, ktorá sa bude konať v kine Strojár
K bodu č. 6: Diskusia:
- p. Sedláčková sa zaujímala o kritériá k prijímacím skúškam o žiakov so ZPS, ktorí
vykonávajú prijímacie skúšky
- p. Murgaš sa zaujímal o odvolacie konanie k prijímacím skúškam
- p. Michalková sa zaujímala o rozpočet na rok 2018, o jeho následné prideľovanie zo
ŽSK Žilina
- p. Polachová informovala o úprave rozpočtu na rok v termínoch máj a november
K bodu č. 7:
Uznesenie: Rada školy na svojom zasadnutí prijala nasledovné uznesenie:
Rada školy berie na vedomie:
- informácie riaditeľa školy.
Rada školy odporúča:
- kritériá k prijímacím skúškam pre školský rok 2018/2019
K bodu č. 8: Záver:
Predseda Rady školy pán Murgaš ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť.

V Martine 12.3.2018

Zapísala: Marta Zifčáková, tajomníčka školy

