
Zápisnica zo stretnutia Rady rodičovského spoločenstva (RS)  

pri Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku 

 zo dňa 23.11.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov RS 
2. Hospodárenie RS 
3. Informácia riaditeľa školy o dianí v škole a plán  aktivít 
4.    Podnety z triednych stretnutí 
5.    Diskusia 
6.    Záver 
 

1.) Stretnutie členov RS GSA otvoril predseda rady RS Ľubomír Sidor a privítal jej členov.  
 
2.) P. Rošteková podala správu o aktuálnom stave hospodárenia. Výdavky RS boli použité v súlade 
s rozpočtom stanoveným na školský rok 2016 / 2017. Prehľad čerpania si je možné  pozrieť na 
webovej stránke gymnázia  http://gsa.edupage.org/text/?text=text/text32&subpage=2 spolu so 
zápisnicou. 
 
3.) Pán riaditeľ podal informáciu o školských aktivitách a pripravovaných podujatiach. 
V úvode členom RS prečítal motivačný list pre rodičov ich deťom, ktorý mu bol doručený ako 
súkromnej osobe. Veľmi ho oslovil a inšpiroval na vytvorenie podobného diela v rámci GSA. 
Ďalej oznámil, že sa škola zapojila do novej súťaže FIRST LEGO League.  Témou 9. ročníka FLL je 
Animal Allies - Zvieratá a ľudia, je to celosvetová robotická súťaž pre mladých. 
Vyzdvihol Juraja Ondríka, žiaka 1.ročníka, ktorý si prevzal od ministra školstva Pamätný list Svätého 
Gorazda a Pamätný list primátora - za záchranu života. 
Oznámil, že bola rozbehnutá celoškolská podpora na liečbu pre študenta Janka Silana, formou 
finančnej zbierky aj  benefičným koncertom, ktorý sa bude konať 18.12.2016 v Jezuitskom kostole. 
Skonštatoval, že na škole už prebehli akcie ako stužkové slávnosti, duchovné obnovy, branný výcvik v 
Chorvátsku.... 
Avizoval, že v najbližšej dobe sa pripravuje Deň sv. Andreja - futbalový turnaj, volejbalový turnaj, 
prednášky, workshopy...,  recitačná súťaž ... A Slovo bolo u Boha. 
Predstavil nám nový projekt pod názvom „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)“ je to 
výskumami overený a celosvetovo uznávaný program, ktorý mladým ľuďom umožňuje odhaliť ich 
potenciál. Je to stretnutie plné mentorských inšpirácií - podpora v oblasti talentu, športu, 
dobrovoľníctva. Vo svete tento projekt funguje už 60 rokov, na Slovensko prišiel minulý rok, zatiaľ len 
pre bratislavské školy a tento rok sa rozšíril aj na ďalšie školy na Slovensku. Za školu sa prihlásilo 26 
študentov. Úspešné absolvovanie tohto programu je pre študentov, ktorí majú záujem študovať 
v zahraničí na vysokej škole hodnotený ako vysoko pozitívny a zvýhodňuje jeho absolventov pre 
prijatie na vysokú školu. 
Napokon pán riaditeľ predniesol výsledky testovaní  žiakov prvých ročníkov štvorročného štúdia 
a kvinty z NÚCEMu v úvode školského roka z matematiky, slovenčiny, nemčiny a angličtiny. 
K dispozícii sú výsledky za každého žiaka za školu, ako aj za celú testovanú skupinu. Z výsledkov 
vyplýva, že žiaci osemročného gymnázia dosahujú lepšie výsledky ako žiaci po ukončení základnej 
školy. RS žiada riaditeľa školy o podrobnejšiu analýzu výsledkov za účelom porovnania dosiahnutých 
výsledkov jednotlivých vyučujúcich. 
 
4.) Podnety z tried : 
P. Čieško oznámil úmysel rodičov maturantov, zvyšné peniaze zo stužkovej použiť na zbierku pre 
Janka Silana.  

http://gsa.edupage.org/text/?text=text/text32&subpage=2
http://gsa.edupage.org/blog10/?jwid=jw2&bid=blog10&wid=jw2_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog10&aid=2
http://gsa.edupage.org/blog10/?jwid=jw2&bid=blog10&wid=jw2_comp_BlogModule_0&g=comp_BlogModule_0&bid=blog10&aid=2


P. Valentovičová oznámila za rodičov II. B, že nesúhlasia s termínom lyžiarskeho výcviku aj 
s ubytovaním v Penzióne Vesel, kvôli nevyhovujúcim hygienickým podmienkam. RS žiada riaditeľa 
školy predložiť alternatívne riešenie pobytového lyžiarskeho výcviku. Po spoločnom dohovore bol 
termín výcviku akceptovaný. Pani Krasuľová zo Sekundy navrhla, že zabezpečí cenovú ponuku zo 
strediska v Bachledovej doline. 
Ďalšiu nespokojnosť prejavili k pobytu v Chorvátsku – podmienkou účasti na brannom výcviku bolo, 
aby študenti doniesli prihlášku do stanoveného termínu. Tí ktorí doniesli prihlášku po termíne boli 
zaradení ako náhradníci, nakoľko o výcvik je väčší záujem ako sú dopravné kapacity. Nespokojnosť sa 
týka výberu účastníkov, pretože sa losovalo  z prihlášok donesených aj v termíne, nielen po tomto 
dátume. RS žiada riaditeľa o stanovenie presných kritérií pri výbere študentov na branný výcvik. Ďalej 
rodičia avizovali, že je nedostatočný počet učebníc v triede. Pán riaditeľ objasnil, že škola neustále 
počas školského roka objednáva učebnice ale ministerstvo školstva distribuuje len určitý počet 
učebníc, čo škola nevie ovplyvniť. 
P. Rošteková sa opýtala, či je možná nejaká motivácia študentov a vyučujúcich napr. v anglickom 
jazyku formou súťaživosti medzi triedami, ktorú by bolo možne odmeniť z RS. Alebo napr. motivačné 
štipendium, skokan roka ...  Túto otázku si musí pán riaditeľ premyslieť. 
P. Sidor sa pýtal na učebné osnovy a technické vybavenie pre informatiku, nakoľko nie sú aktuálne. 
Pán učiteľ Truchan vysvetlil, že informatika je najdynamickejšie vyvíjajúci sa učebný predmet 
a  osnovy boli vypracované v roku 2010 a technické vybavenie bolo vybavené z projektov ešte skôr.. 
Vyučujúci si tvoria prípravu na štúdium sami z dostupných zdrojov, aby boli aktuálni.  RS požaduje 
aby tieto osnovy zodpovedali súčasnej dobe a boli prepracované. 
 
6.)  Diskusia 
 
P. Rošteková sa opýtala pána riaditeľa či v rámci spolupráce s inými katolíckymi školami nemajú 
námety na upevnenie a zviditeľnenie ducha školy – aby bolo zrejmé, že katolícka škola sa líši od 
štátnych škôl, že má istú pridanú hodnotu. Pán riaditeľ odpovedal, že má plánovanú služobnú cestu 
na Cirkevné gymnázium v Kroměříži, kde si vzájomne vymenia skúsenosti aj v tejto oblasti. 
Pri tejto príležitosti členovia RS navrhli, aby sa zasadania RS zúčastňoval aj školský kaplán Peter 
Nákačka, ktorý je veľkým prínosom pri práci so študentmi.  
 
Pán Sidor dal znovu do pléna pre všetkých členov RS výzvu na návrh možnosti čerpania fin. 
prostriedkov z rozpočtu RS na tento školský rok. Jedným z navrhovaných riešení spolufinancovania 
projektov GSA Rodičovským spoločenstvom bol nákup videokamery a programu na spracovanie videí 
na podporu spropagovania GSA, vytvoriť školský video krúžok, kde by sa zaviedla iná forma 
prezentácie GSA, nakoľko časopis Andrej nevyšiel už dlhšiu dobu. 
Jediný pedagóg – informatik, ktorý by sa toho mohol ujať je pán Veselovský, ale nakoľko vyučuje len 
2 dni v týždni ( má čiastočný úväzok ), nemá priestor na tento krúžok. Na základe tejto informácie – 
pre personálne neobsadenie tohto krúžku, nebude zakúpená navrhovaná technika. 
 
Pán Truchan predniesol za pedagógov prosbu na zorganizovanie spoločnej akcie pre vyučujúcich, aby 
sa mohli porozprávať - stretnúť aj na inej pôde nielen na školskej. Pani Urbanová navrhla, že by bolo 
dobré aby toto stretnutie viedol človek „zvonka“.  Pán riaditeľ prednesie túto ponuku pedagogickým 
zamestnancom a navrhne termín a miesto.  
 
 
7.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
Zapísala: Rošteková Anna 


