
Zápisnica zo stretnutia Rady rodičovského spoločenstva (RS)  

pri Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku 

 zo dňa 21.09.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov RS 
2. Hospodárenie RS 
3.    Podnety z triednych stretnutí 
4.    Diskusia 
5.    Záver 
 

1.) Stretnutie členov RS GSA otvoril predseda rady RS Ľubomír Sidor a privítal jej členov.  
Jednotliví členovia spoločenstva sa osobne predstavili. 
 
2.) Predseda RS GSA pán Sidor oboznámil všetkých členov  o výške príspevku do RS. Navrhol aby sa 
výška príspevku nemenila, aby ostala na úrovni minulého šk. roka, t.j. 12 € na každého žiaka, 6 € na 
druhé dieťa z tej istej rodiny a 3 € na každé ďalšie dieťa z tej istej rodiny. Návrh bol jednohlasne 
schválený. P. Sidor podal správu o aktuálnom stave hospodárenia. Výdavky RS boli použité v súlade 
s rozpočtom stanoveným na školský rok 2016 / 2017. Prehľad čerpania si bude možné  pozrieť na 
webovej stránke gymnázia spolu so zápisnicou.  
Na základe požiadavky vedenia školy bol predložený návrh na nákup 3 dataprojektorov, ktorý bol 
jednohlasne odsúhlasený. Všetci členovia RS boli vyzvaní na podanie podnetov aj na iné čerpania fin. 
prostriedkov z RS. 
 
3.) Podnety z tried : 
V oktáve sa pýtali rodičia, či sa neuvažuje so znovuzavedením príspevku na stužkovú z RS. Naposledy 
bol evidovaný príspevok na triedu 30 € ( celkovo 90 € ) v šk. roku 2013/2014, potom sa už príspevok 
nepoukazoval.  RS sa rozhodlo stužkovú slávnosť nepodporiť, ale finančné prostriedky použiť na iné 
aktivity podporujúce telesný a duševný rozvoj študentov.  
 
Za II.B sa pýtali rodičia ohľadom zmeny vo vyučovaní, ako sa budú zratúvať vymeškané hodiny na 
začiatku vyučovania v prípade dochádzania zo širšieho okolia. Odpoveďou je rešpektovanie začiatku 
vyučovania tak, aby nevznikali vymeškané hodiny. 
Rodičia sa sťažujú, že deti nemôžu navštevovať krúžky mimo školy, lebo končia z dôvodu posunutia 
rozvrhu neskôr. Odpoveďou je, že rozvrh je finálny a sú vyčerpané možnosti jeho úprav. Prípadné 
návrhy na zmeny budú aplikované od II. polroka. 
Pani Rosová mala pripomienku ku financovaniu prípravy na účasť na nejakú súťaž/olympiádu, t.j., že 
kým sa žiaci pripravujú akoukoľvek formou krúžku na súťaž/olympiádu v priestoroch školy majú 
využívanie tohto priestranstva spoplatnené. Pán riaditeľ odpovedal, že krúžky, ktoré budú mať 
charakter služby, budú oslobodené od poplatkov. 
 
Pán Sidor sa opýtal ohľadom úpravy rozvrhu v telocvični, nakoľko sa počas jednej vyučovacej hodiny 
stretlo v telocvični 45 študentov – chlapci aj dievčatá. 
Pán riaditeľ vysvetlil, že s týmto stavom súhlasil po ubezpečení telocvikárov, že vedia nezávisle od 
seba vyučovať telocvik v dvoch skupinách, každý na svojej strane telocvične. Návrh členov RS - bolo 
by dobré do budúcna predeliť telocvičňu sieťou kvôli bezpečnosti študentov – úraz loptou a pod. 
 
 
 
 



6.)  Diskusia 
 
Členovia RS dali pánovi riaditeľovi návrh, aby kvôli lepšej motivácii, boli hodnotení študenti 
v kategóriách - dochádzka a prospech, v členení - mladší žiaci a starší žiaci. Navrhnutá odmena je fin. 
príspevok na šk. výlet vo výške 50 € na triedu / 400 € na rok. Výsledky budú zverejnené na školskej 
stránke a na Edupage 1x za mesiac. Vyhodnotenie bude raz za polrok.  
Nakoľko na plenárnom rodičovskom zasadnutí pán riaditeľ poukázal na stúpajúci trend účelového 
vymeškávania hodín z konkrétnych predmetov a tým aj nemožnosť klasifikovať študenta, pán Sidor 
navrhol aby cez Edupage prišla rodičom aj študentovi upozorňujúca  správa, že z dôvodu 
vymeškaných hodín z konkrétneho predmetu, alebo sa u neho eviduje málo známok z určitého 
predmetu a hrozí mu komisionálne preskúšanie.  
 
Pán Sidor sa opýtal, či pán riaditeľ neuvažuje rozšírenie gymnázia napr. o jazykovú triedu ( bilingválne 
gymnázium ) alebo o IT triedu. Treba držať krok s dobou a byť lukratívny na trhu pri výbere školy. 
Pán riaditeľ odpovedal, že sa touto témou už zaoberal a takáto zmena by mala výrazný dopad na viac 
faktorov. Tejto problematike sa budeme naďalej venovať. 
 
 
 
 
7.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
Zapísala: Rošteková Anna 


