
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 

 

 

Správa o činnosti Rady rodičov OZ pri Gymnáziu Janka Matúšku v Galante za školský rok 

2015/2016 

 

1. Rada rodičov je dobrovoľné občianske združenie rodičov a zástupcov školy. Je zriadené na 

dobu neurčitú a Slovenskou radou rodičovských združení je registrované pod č. VVS/1-

900/90-3897-6 a 7, IČO: 17319617/235 a v školskom roku 2007/2008 bola jeho činnosť 

postupne zastavená. Nástupcom SRRZ-RZ ktoré má názov Rodičovské združenie pri 

Gymnáziu Janka Matúšku v Galante so sídlom Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta. 

Občianske združenie registrované MV SR dňa 20.12.2008 pod č. VVS/1-900/90-32903. OZ 

má pridelené identifikačné číslo (IČO): 42159652. 

 

OZ tvorí rada rodičov zo zástupcov všetkých tried a majú právomoc plne rozhodovať za 

rodičov triedy, ktorú zastupujú. Činnosť rady rodičov ako aj samotného OZ sa riadi 

stanovami. Rada rodičov spolupracuje s vedením školy a s pedagógmi pri organizovaní 

záujmovej činnosti žiakov, pri príprave a zabezpečovaní rôznych podujatí. V rámci možností 

poskytuje škole finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc. 

 

2. V zmysle stanov je zriadená rada rodičov, ktorú tvoria volený zástupcovia rodičov žiakov 

z každej triedy. Rada rodičov na svojom prvom zasadnutí v novom školskom roku zvolila 

výkonný výbor v tomto zložení: 

 

Predseda: Ing. Igor Šmelka 

Hospodár: Ing. Viera Cholvadtová 

Členovia: Monika Kajtárová 

  Silvia Slahučková 

  Mgr. Terézia Puterová 

  Mgr. Beáta Vavríková 

  Martina Vargová 

  Silvester Bodo 

  Milada Rakická 

  Mgr. Kristína Klempová 

  Denisa Jánská 

Revízna komisia pracovala v zložení: Mgr. Miriam Jarošová 

      Mgr. Janka Hagonyová 

      Sylvia Feketeová 

 

3. Rada rodičov sa v priebehu uplynulého funkčného obdobia – v školskom roku 2015/2016 

zišla celkom štyri krát. Rada RZ na svojich zasadnutiach schválila použitie 2% z daní, ktoré 

boli využité na základe zaujímavých požiadaviek riaditeľa školy a pedagogického kolektívu. 

Rozdelenie finančných prostriedkov z 2% z daní bolo uverejnené na webovej stránke školy. 

Na všetky zasadnutia rad RZ bol prizvaný riaditeľ školy, ktorý podrobne a pravidelne 

informoval o otázkach a problémoch vo výchovno-vzdelávacom procese, o podujatiach 

organizovaných školou, atď. Rodičia sú o škole, jej problémoch a ich riešení informovaní 

prostredníctvom svojich zástupcov na triednych schôdzkach RZ. Rodičovské združenie 

prostredníctvom svojho predsedu a hospodára aktívne komunikovalo s riaditeľom školy 

a pomáhalo operatívne riešiť problémy vyplývajúce z chodu školy.  

 



4. Rada rodičov spravuje finančné prostriedky získané z členských príspevkov rodičov 

žiakov. Rada rodičov venuje veľkú pozornosť hospodárnemu vynakladaniu týchto 

prostriedkov počas celého školského roka. Prehľad o hospodárení RZ v školskom roku 

2015/2016 je prílohou tejto správy a každoročne je zverejnený na webovej stránke školy.  

 

5. V závere chcem poďakovať za prácu všetkým členom rady rodičov, za ich aktívny prístup, 

vynaloženú energiu a snahu pomôcť svojimi rozhodnutiami škole a jej žiakom pri 

zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti.  

 

V Galante, september 2016 

 

 

 

      Vypracoval:       Ing. Igor Šmelka 

        predseda rady rodičov 


