
Zápisnica zo stretnutia Rady rodičovského spoločenstva (RS)  
pri Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku 

 zo dňa 22.09.2016 
 

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 požiadal členov RS GSA aby si pozreli hospodárenie RS GSA a aby sa 
oboznámili s navrhovaným plánom čerpania zdrojov RS GSA pre šk. rok 2016/2017. Navrhovanými 
výdavkami sú 4 ks dataprojektorov, slovníky RuJ a 2 ks CD/USB prehrávačov. Nakoľko nám odpadla 
výdavková položka „byt lektora“, môžeme disponovať so sumou cca 1 100 € naviac. Ďalej 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. Rošteková podala správu 
o aktuálnom stave hospodárenia. Výdavky RS boli použité v súlade s rozpočtom stanoveným na 
školský rok 2015 / 2016. Prehľad čerpania si bude možné  pozrieť na webovej stránke gymnázia spolu 
so zápisnicou.  
Ďalej bol jednohlasne odsúhlasený aj príspevok na nákup 4 dataprojektorov, slovníkov RuJ a 2 ks 
CD/USB prehrávačov. 
 
3.) Podnety z tried : 
 
P. Rossová sa pýtala za rodičov II. A triedy či je správne aby študenti platili nájom 5 € na rok za 
šatňové skrinky keďže niektorí používajú staré. Pán riaditeľ jej odpovedal, že poplatok je stanovený 
ako solidárny a to bez ohľadu či využívajú novo zakúpené skrinky, alebo pôvodné a súčasne zahŕňa 
časť nákladov na údržbu skriniek. 
 
4.)  Diskusia 
 
Ďalším navrhovaným riešením spolufinancovania projektov GSA Rodičovským spoločenstvom bol 
nákup videokamery a programu na spracovanie videí na podporu spropagovania GSA, vytvoriť 
školský video krúžok, kde by sa využívala moderná forma prezentácie GSA, nakoľko časopis Andrej 
nevyšiel už dlhšiu dobu. 
 
5.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť a vyzval k ďalším námetom na podporu 
z prostriedkov RS, ktoré by mohli pomôcť vzdelávaniu, aktivitám žiakov i pedagógov a to do 
budúceho stretnutia. Najbližšie stretnutie členov RS GSA je plánované na november 2016. 
 
Zapísala: Mgr. Rošteková  


