
Zápisnica z RRZ pri GCD 

konanej dňa 30. 9. 2021 

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny. 

Program 

1. Otvorenie 

2. Vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov RZ pri GCD za školský rok 2020/2021 

a schvaľovanie návrhu rozpočtu pre aktuálny školský rok.  

3. Predstavovanie nových členov RRZ 

4. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady školy pri GCD Vranov nad Topľou za rodičov 

5. Záver 

Diskusia – pri každom bode programu. 

 

Zasadnutie otvorila a viedla riaditeľka školy z dôvodu neprítomnosti  predsedu RRZ 

na zasadnutí. RRZ sa predstavili noví členovia RRZ z 1. ročníka. 

RRZ bolo predložené vyúčtovanie čerpania prostriedkov RZ pri GCD za školský rok 

2020/2021, ktoré RRZ prerokovalo. 

Riaditeľka školy predložila návrh rozpočtu pre školský rok 2021/2022, v ktorom sa 

počíta s príjmami zostatok plus rodičovský príspevok vo výške 22,- E na žiaka s objemom 

11049,33 €. V predloženom návrhu na čerpanie škola predpokladá výdavky vo výške 7 400,- 

€. Vysvetlila jednotlivé navrhované položky, všetky prostriedky sú plánované pre žiakov a ich 

aktivity. Ples a imatrikulácia sa uskutoční len vtedy, keď to bude možné.  Rovnako položka 

cestovné na podujatia a súťaže sa bude čerpať len v prípade prezenčných súťaží. Zatiaľ nie je 

výhľad na to, aby sa súťažilo prezenčne minimálne do januára 2022, potom sa uvidí. Škola 

súrne potrebuje pripraviť propagačné materiálny pre záujemcov o štúdium na GCD a pre hostí 

– ide už o predprípravu k príležitosti 70. výročia svojho vzniku, GCD bude potrebovať 

zabezpečiť aj dary a sponzorov na túto udalosť v školskom roku 2022/2023. 

RRZ hlasovaním odsúhlasila výšku rodičovského príspevku na každého žiaka školy vo 

výške 22,- € a odsúhlasila predložený návrh rozpočtu čerpania prostriedkov RZ. 

V bode vyhlásenie volieb za rodičov sa prečítala zápisnica z volieb. Zvolení boli 3 

zástupcovia za rodičov – Mgr. P. Kocák, p. M. Sobotová a Ing. A. Kobielsky. 

Zápisnicu zapísala Mgr. Lenka Kocáková 

 

Vo Vranove nad Topľou 30. 9. 2021 

Prílohy: 

Prezenčná listina 


