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I.   Prehľad činností OZ  

 Celá činnosť Občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú zverejnené na 
internetovej stránke školy.  
 
Hlavnou úlohou OZ je pomáhať skvalitňovať výchovu a vzdelávanie žiakov gymnázia nasledovne:   

• podporuje odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov školy (napr. 
súťaže talentovanej mládeže: predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké 
súťaže, športové súťaže a aktivity); 

• pomáha zabezpečovať výchovno - vzdelávací proces a prevádzku nad rámec prostriedkov 
zo štátneho rozpočtu (napr. inováciu učebných pomôcok, prístrojov, zariadení didaktickej 
techniky, knižnično - informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných 
pomôcok, softvérové vybavenie výpočtovej techniky, estetizáciu tried a ostatných priestorov 
školy); 

• získava podporu členov Združenia pri utváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie 
žiakov; 

• pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania pri organizovaní exkurzií, zájazdov, 
študentskej vedeckej činnosti a športových podujatí; 

• pomáha riešiť výchovné problémy žiakov a spolupôsobí pri ochrane študentov pred 
škodlivými vplyvmi. 

 
Združenie poskytuje Gymnáziu materiálnu a odbornú pomoc prácou svojich členov, najmä pri 

zlepšovaní školského prostredia.   Združenie pomáha škole pri zabezpečovaní dochádzky žiakov, 
ich ubytovaní a pri školskom stravovaní. Združenie poskytuje Gymnáziu v oblasti predmetu svojej 
činnosti finančnú pomoc v súlade so schváleným rozpočtom Združenia. 

 
Pre naplnenie tejto úlohy sú, okrem nadšenia, jasnej predstavy o cieľoch a postupoch 

a inšpiratívnych návrhov potrebné aj finančné a materiálne zdroje, ktoré Združenie aj v minulom 
školskom roku získalo z členských príspevkov, sponzorských darov aj z 2% z daní.  

 
 
 
Prehľad konkrétnych projektov, ktoré ZRPŠ v tomto školskom roku pomáhalo financovať 

a realizovať (Viď. Prezentácia) 
 
Činnosť občianskeho združenia v roku 2017/2018  prebiehala v súlade s účelom, pre ktoré 

bolo zriadené. 

OZ si uvedomuje fakt, že z prostriedkov štátneho rozpočtu dostáva škola obmedzený 
objem finančných prostriedkov. OZ pomáha vedeniu školy aj takýmto spôsobom zabezpečovať  jej 
bezproblémový chod.  

II. Finančná správa  

    Viď. príloha 

III.    Záver  
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Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie na adrese občianskeho združenia 
a bude zverejnená na internetovej stránke školy. 

 

V Sučanoch,  12.9.2018    
 
          Alexandra Kašjaková 
                                                                                                  predseda OZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

príloha č.1 
Finančná správa 1.9.2017 – 31.8.2018 

 
 
A.   INFORMÁCIE  O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 

1. Obchodné meno a sídlo združenia: 
Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu bilingválnom Milana Hodžu  
Komenského 215,  
038 52 Sučany 
 
Združenie je „ občianskym združením“ v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zmien 
zákona č. 300/1990 Zb., zák. č. 513/1991 Zb. a zákona Národnej rady SR č. 62/1993 Z.z. 
 

2. Hlavnými činnos ťami Združenia sú: 
- modernizácia materiálno-technického zabezpečenia gymnázia, 
- medzinárodné kontakty gymnázia, 
- finančná podpora a ocenenie žiakov, 
- odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov gymnázia, 
- propagácia gymnázia na verejnosti. 

 
3. Priemerný po čet  zamestnancov   
Priemerný počet  zamestnancov Združenia v školskom roku 2017/2018 bol 0. V tomto roku 

nepracoval pre Združenie ani jeden zamestnanec. 
 

 B.    informácie o Majetku  
 

1. Peniaze 
Konečný stav k 31.8.2018 v pokladnici je 4526,93 EUR. 
 

2. Ceniny 
K 31.8.2018 nevykazuje Združenie ceniny. 
 

3. Bankové ú čty 
Konečný stav k 31.8.2018  na účte v banke je 53 955,94 EUR.  
 
 
C.  INFORMÁCIE O PRÍJMOCH 
 

1. Z vkladu zria ďovate ľa alebo zakladate ľa 
Združenie v roku 2017 - 2018 nevykazuje príjmy z vkladu zakladateľa. 

       2.   Z majetku 
Združenie v roku 2017 - 2018 nevykazovalo  žiadne príjmy z majetku. 
 
       3.   Z darov a príspevkov 
Združenie v roku 2017 – 2018 prijalo dary v čiastke 150 EUR a účelovo viazané granty v čiastke 
10 000 EUR. 
Z členských príspevkov malo Združenie príjem v hodnote 35 905 EUR 
 
       4.   Z príspevkov z podielu zaplatenej dane 
Z príspevkov z podielu zaplatenej dane v roku 2017 v čiastke 5111,38 EUR. 
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D. INFORMÁCIE O VÝDAVKOCH 
 
 
 

VÝDAVKY Skutočné   

A Výchovno-vzdelávacia činnos ť 20 609,08 

1. Výchovno-formatívne pôsobenie   

1.1 alternatívne výchovno-vzdelávacie programy (koncert, divadlo, Hodža fest) 2 643,19 

1.2 kurzy, cvičenia - súčasť učebného plánu školy (KOŽAZ, plavecký, lyžiarsky) 4 100,00 

1.3 exkurzie 822,71 

2. Školské súťaže (organizácia a ocenenia)   

2.1 
organizácia školských súťaží a cestovné/iné náklady pre žiakov na krajské a iné 

kolá a súťaže 629,73 

2.2 súťaže Debatného klubu 600,00 

2.3 
Hodžova esej  (bez cien a odmien hodnotiteľom), Beh Milana Hodžu a Hodžovo 

fórum 0,00 

2.4 
Ocenenia za 1-3 miesto v školských súťažiach, aktivitách a významných 

činnostiach 465,85 

3. Štipendiá a odmeny študentom   

3.1 Jednorázové prospechové štipendium pre maturantov 910,00 

3.2 Oceňovanie žiakov s výbor. študij. výsled. na konci roka 4 010,00 

3.3 
Odmeny za vzornú reprezentáciu školy (ocenenia v krajskom, celoslov., 

medzinárodnom kole) 400,00 

4. Skúšky   

4.1 Prijímacie skúšky 2 542,76 

4.2 Maturitné skúšky 915,54 

4.3 Štátna jazyková skúška 2 569,30 

      

B Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu 12 578,98 

1. Zahraniční pedagogickí zamestnanci 4 341,86 

2. Údržba interiéru 3 342,57 

3. Údržba exteriéru 253,13 

4. Materiálno-technické zabezpečenie (MAT, FYZ, TŠV, administr...) 277,53 

5. Knižničný fond a didaktické pomôcky 4 363,89 

      

C Marketing, tradi čné slávnosti a oslavy 6 759,15 

1. Garden party 3 089,90 

2.  Ostatné   

2.1 Školský časopis 0,00 

2.2 Tlačový a propagačný materiál (pozvánky,fotopanely, plagáty) 27,00 

2.3 Reprezentačné účely, návštevy v škole, konferencie 754,19 

2.4 Potpourri 2 878,20 

2.5 Open day 9,86 

      

D. Administratíva a ostatné  11 654,60 

1. Bankové poplatky 103,97 

2. Administratívne poplatky (notár, kolky ...) 93,95 

3. Pôžičky škole (fa za študentské preukazy) 0,00 

4. Odmeny hodnotiteľom Hodžova Esej 0,00 

5. ISIC karty - výroba pre členov ZRPŠ 5 072,36 

6. Stužková 0,00 

7. Rozlúčka s piatakmi 984,62 

8. 
Neplánované položky schválené výborom (viď rozpis výdavkov, 
rozhodnutie viď zápisnice) 400,00 
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9.  Grant Penta 4 999,70 

E. Čerpanie 2% prijatých v roku 2017 3 041,37 

1. Príspevok žiackej rade (1/3 príjmov) 1 111,51 

2.  Ostatné - naplánovať účel 1 929,86 

      

    

  SPOLU VÝDAVKY  54 643,18 

 
 
 
E. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU 
      

Členovia  štatutárnych orgánov za ich činnosť pre Združenie v sledovanom   účtovnom   
období nemali vyplatené žiadne odmeny. 

 
 

Vypracovala: Ing. Alexandra Kašjaková 
 
 
V Sučanoch 12.9.2018 
 
 

                                                                                           ……………………………………….. 

                                       podpis štatutárneho orgánu 

 


