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

 zo dňa 18.11.2014 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov RS 
2. Hospodárenie RS 
3. Informácia riaditeľa školy o fungovaní elektronickej triednej knihy 
4. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia RS 
5.    Podnety z triednych stretnutí 
6.    Diskusia 
7.    Záver 
 

1.) Stretnutie členov RS GSA otvoril predseda rady RS Ľubomír Sidor a privítal jej členov.  
 
2.) Pán Sidor podal informáciu o stave výberu príspevku do RS GSA, kde vyhodnotil doterajší výber  
ako uspokojivý. 
P. Rošteková podala správu o aktuálnom stave hospodárenia. Výdavky RS boli použité v súlade 
s rozpočtom stanoveným na školský rok 2014 / 2015. 
 
3.) Pán riaditeľ informoval členov RS GSA o prebiehajúcich akciách  školy, kde najväčší nápor na 
financie bude v mesiacoch november a december ( ... A Slovo bolo u Boha, Andrejcup, Dni sv. 
Andreja, Deň otvorených dverí  a iné )  
  
Pri príležitosti Dní sv. Andreja bude v stredu 19.11.2014 slávnostne otvorená záhrada GSA. 
 
26.11.2014, na Deň otvorených dverí, bude dovezený z Bratislavy  kríž svetových dní mládeže.  
Kríž bude vystavený vo farskom kostole od 9,00 – 12,00 hod.  kde bude aj sprievodný program  ( 
svätá  omša,  svedectvá, scénky,  a pod. ) 
Od 13,00 – 16,00 hod. bude možná prehliadka budovy školy, návšteva laboratórií a stretnutie sa 
s absolventmi školy. 
 
Pán riaditeľ informoval aj o všeobecnom nezáujme študentov o aktivity ponúkané školou ( prednáška 
na tému 17 november ... ),  o nezáujme o niektoré predmety a robenie si poznámok pri rôznych 
príležitostiach.  V našom školstve máme veľa teórie a málo praxe a to sa odzrkadľuje aj na výkone 
a záujme študentov o výučbu. 
 
S potešením oznámil, že klesol počet vymeškaných hodín žiakmi – vďaka novozavedenej elektronickej 
triednej knihe.  
  
V rámci zahraničných projektov prebehli rokovania o výmenných pobytoch v Nórsku. Z dôvodu 
požiadavky spĺňania „rodovej rovnosti na škole“ zrejme nebude možné v tejto aktivite pokračovať. 
 
RŠ spomenul aj výlet  s historickou tematikou pre žiakov ( ktorí sa v dostatočnom časovom predstihu 
prihlásili a nakoniec svoju účasť stornovali ),  ale o výlet na Vianočné trhy do Viedne bol extrémny 
záujem.... 
Zaznela otázka, či na hodinách chémie je dostatočný priestor pre pokusy a prax, nakoľko žiaci 
skonštatovali, že to tak nie je. Naopak pani Figová oponovala, že jej dieťa si pochvaľuje časté pokusy 
aj prax. 
 



4.) Členovia RS sa zaoberali splnením úloh a požiadaviek, ktoré boli prednesené na predchádzajúcom 
zasadaní RS 
 
Pán riaditeľ súhlasil s oslovením absolventov GSA cez triednych učiteľov a takisto aj členovia RS GSA  
prisľúbili aktívnu účasť na oslovovaní svojich známych – absolventov GSA.   
Pán riaditeľ pripomenul aj aktivity, na ktorých by bolo možné osloviť týchto absolventov :  
17 november - Žiaci žiakom, Dni sv. Andreja, Andrejcup, Deň rodiny a iné 
 
Pedagogický zbor je za, dalo by sa to uskutočniť pri príležitosti výročia založenia školy cca 6/2015, 
resp. iný termán 
 
Ďalšie otázky sa týkali vyučovania ANJ. O ďalšom postupe bude RŠ informovať na nasledovnom 
stretnutí. 
Pán Sidor mal návrh aby sme vymenili klasickú banku za elektronickú banku, nakoľko poplatky za 
uplynulý školský rok bol 70 €. 
 
Pán Sidor preveroval možnosť založenia účtu v elektronickej banke ale väčšinou sú zakladané účty 
fyzickým osobám, pokúsia sa zriadiť účet aj právnickej forme – do konca decembra podá správu 
o stave. Následne bude číslo účtu zverejnené na všetkých dostupných kontaktných miestach 
 

5.) Podnety z tried : 
- prečo žiaci nemajú vôbec žiadnu známku ku štvrťroku z niektorých predmetov ( fyzika a biológia ) 
hoci sú to veľmi dôležité predmety. U študentov sa tým pádom  stráca motivácia na učenie. Týka sa 
to hlavne ( a aj ) primanov, ktorí sa učia učiť sa v novom prostredí a nebudú mať vytvorený systém? 
 
Pán Sidor sa opýtal členov RS, či vedia rodičia narábať s elektronickou triednou knihou ( ETK ). Či by 
nebolo dobré zaškoliť rodičov do tejto aplikácie na triednom spoločenstve alebo poslať po žiakoch 
leták - manuál ako s tým pracovať. Po spoločnom dohovore sa RS GSA dohodlo, že rodičom bude 
zaslaná motivačná informácia o práci v ETK mailom. 
 
- ako sa generujú údaje z elektronickej žiackej knižky ( EŽK ), nakoľko prišli rodičom rôzne verzie 
a niektoré nekorešpondovali so skutočnosťou? 
 
Pán riaditeľ prisľúbil v spolupráci s pánom Truchanom, že preveria výstupy z EŽK, aby rodičia 
dostávali informácie  v poriadku. 
 
Rodičia sa sťažujú, že nerozumejú systému hodnotenia v %.  Pýtajú sa či by sa nedal zjednotiť systém 
hodnotenia, napr. pri jednotlivom predmete dopísať stupnicu vyučujúceho, aké % sa rovná akej 
známke. RŠ bolo vysvetlené, že hodnotenie jednotlivých predmetov, ako aj hodnotenie vyučujúcimi 
je individuálne. Informáciu podajú na vyžiadanie vyučujúci, ako aj žiaci svojim rodičom. 
 
6.)  Diskusia 
Na webovej stránke školy bude informácia o pripravovanej registrácii a následnej možnosti príspevku 
2 % zo zaplatenej dane v prospech RS GSA. 
Žiadosť bude odoslaná tento týždeň na registráciu.   
 
7.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 
 
Zapísala: Rošteková Anna 


