
Zápisnica zo stretnutia Rady rodičovského spoločenstva (RS)  

pri Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku 

 zo dňa 06.02.2014 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov RS 
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia RS 
3. Hospodárenie RS 
4. Predstavenie aktivít školy p. riaditeľom 
5. Podanie správy o prospechu a dochádzke  
6. Pripomienky z tried 
7. Záver 
 
 

1.) Stretnutie členov RS otvoril predseda rady RS Ľubomír Sidor a privítal členov RS.  
 
2.) Členovia RS sa zaoberali splnením úloh a požiadaviek, ktoré boli prednesené na predchádzajúcom 
zasadaní RS 
- požiadavka rodičov pre žiakov z prímy rozdeliť 2-hodinovku telesnej výchovy na 2x jednu hodinu : 

o rozdelení 2 – hodinovky vedenie školy už uvažovalo, nakoľko škola získala vlastnú 
telocvičňu. Táto zmena sa bude riešiť v budúcoročnom rozvrhu v prípade nevyhnutnosti zmeny 
rozvrhu aj v tomto šk. roku  – úloha nebude ďalej sledovaná 

 
- pripomienka rodičov k stravovaniu v školskej jedálni, žiaci prímy až kvarty majú cenu lístka ako 
stredoškoláci, kvalita stravy neprimeraná cene 
 žiaci do 15 rokov majú stravu sčasti dotovanú z Mestského úradu, členovia RS požiadali 
riaditeľa školy o stretnutie s riaditeľkou ŠD, za účelom skvalitnenia poskytovanej stravy. Bližšie info 
podá pán riaditeľ po ½ roku šk. vyučovania.  
Pán riaditeľ mal stretnutie s vedúcou školskej jedálne a predniesol námietky stravníkov.  
Skonštatoval, že po stretnutí je viditeľná náprava cca od novembra 2013, no i napriek tomu jedáleň 
necíti konkurenciu a preto sa môžu správať ako jediní na trhu. Pán riaditeľ si dohodne stretnutie so 
sr. Angelou s CZŠ sv. Vincenta a dohodnú sa na spoločnom postupe pre zlepšenie stravovania. Pán 
Truchan navrhuje neustále robiť nátlak na šk. jedáleň aby sa kvalita stravovania zlepšila. Pán Sidor 
navrhuje aby sme vystavili dotazník spokojnosti a distribuovali ho medzi študentov. (Obsah, formu, 
termín a vyhodnotenie spresníme na nasledujúcom stretnutí). Školská jedáleň plánuje od nového 
roka elektronické nahlasovanie obedov. 
Medzi zúčastnenými členmi RS padol návrh nadviazať družbu s ovocinármi alebo nejakou podobnou 
zložkou, ktorá by dopĺňala stravu študentov. Škola sa nezapojila do projektu zvyšovania podielu 
ovocia a zeleniny v strave žiakov  - úloha trvá 
 
- p. Maslová - informovala sa o stave učebníc na škole, nakoľko podľa nej nie sú dostupné učebnice 
pre všetkých žiakov v triede, čo má za následok nedostatočný prístup k informáciám potrebným na 
prijímacie pohovory na vysoké školy 
 pán riaditeľ konzultoval túto situáciu s jednotlivými učiteľmi a vysvetlil situáciu – učebnice 
sú objednané ale prichádzajú počas celého školského roka. Na začiatku šk. roka vyučujúci 
oboznámi svojich študentov z čoho sa budú učiť. Nedostatok učebníc kompenzujú štúdiom na webe. 
Študenti sú zároveň poučení, kde študijný materiál nájdu. V maturitnom ročníku si môžu zapožičať 



potrebné učebnice za poplatok, ktorý im na konci štúdia bude vrátený  – úloha nebude ďalej 
sledovaná 
 
- p. Maslová - pripomenula, že by bolo potrebné nájsť spôsob, ako dostať viac žiakov na pobyty v 
zahraničí, ale nie len vybraných žiakov, ale zabezpečiť pobyty pre väčšinu žiakov, aby intenzívnejšie 
spoznali jazyk, napr. družobná škola v zahraničí, pobyty v rodinách a pod. 
 škola hľadá družobnú školu v zahraničí. Väčšinou sa výmenné pobyty realizujú cez rôzne 
projekty, nakoľko je tento pobyt finančne nákladný. V predchádzajúcom šk. roku realizovalo GSA 
výmenný pobyt v Španielsku cez projekt Comennius.  
15.11.2013 bolo GSA  ocenené ako jedna z dvoch stredných škôl za zapájanie sa do medzinárodných 
projektov ministerstvom školstva  – úloha nebude ďalej sledovaná 
 
- pripomienka rodičov, že málo žiakov sa prihlásilo na spoločenské tance a dlhodobo je záujem žiakov 
o túto aktivitu veľmi malý.  Rodičia navrhli zaradiť to do plánu aktivít žiakov ako kurz do II. ročníka. 
 zo strany vedenia školy bol navrhnutý termín konania tanečného kurzu v období maturít 
a to pre 1 alebo 2 ročník  – úloha trvá 
 
 
3.) p. Anna Rošteková podala správu o aktuálnom stave hospodárenia ( viď príloha )  
 
Na požiadanie pána riaditeľa, sa členovia RS dohodli, že podporia 60 € projekt TED X – hradený bude 
prenájom priestorov. 
 
 
4.) Riaditeľ školy Kamil Nemčík predstavil ďalšie aktivity, ktoré chce uskutočniť v šk. roku 2013/2014 : 
 
1. Biokultúrne laboratórium - biologické laboratórium a kultúrne centrum – rekonštrukcia pôvodnej 
miestnosti na miestnosť so zrkadlami a novou podlahou. Škola bude túto triedu využívať ako  
biologické laboratórium a folklórny súbor Slatín bude využívať tieto priestory na svoj účel. Nakoľko 
folklórny súbor finančne prispel, škola mu poskytla tieto priestory v rámci spolupráce, kde v období 
maturít budú vyučovať našich študentov tanec.  
2.  vybudovanie chemického laboratória 
3.  tradičné aktivity školy  
 
5.) pán riaditeľ podal informáciu o dochádzke a prospechu v prvom ½ roku šk. roku 2013/2014 : 
 

- zhodnotil ½ rok z min. šk. roka s terajším ½ rokom ( viď príloha – pochvaly, pokarhania, 
reprezentácia školy, počet vymeškaných hodín na žiaka, klasifikácia študentov, absencia, 
prospech... )  

- poprosil rodičov aby včas dokladovali neúčasť svojich detí na vyučovaní. Podotkol, že treba 
urobiť osvetu medzi rodičmi v dokladovaní ospravedlneniek učiteľom. 

- informoval rodičov o práve prebiehajúcom projekte elektronického testovania znalostí žiakov 
na maturitách. 

 
Ďalej poprosil členov RS o navrhnutie stratégie oslovovania rodičov ako bude možné poukázať 2 % 
z daní v prospech GSA. Je to citlivá záležitosť a treba to včas a opatrne predniesť – zvoliť rozumné 
podanie, nakoľko každý rodič už niekde poukazuje svoje 2 % zo zaplatenej dane. 
 
 
6.) Zástupcovia jednotlivých tried informovali o pripomienkach rodičov z triednych stretnutí: 
 
Pán Páterek mal pripomienku na kvalitu vyučovania z matematiky, fyziky a francúzštiny. 



 
Pán Sidor navrhol zmonitorovať úroveň vedomostí žiakov po ročníkoch z matematiky a fyziky, 
v porovnávacích testoch (porovnanie úrovne vedomostí žiakov voči úrovni stanovej v štátnom 
vzdelávacom programe) a poprosil pána riaditeľa, aby nás informoval o zistených skutočnostiach na 
nasledujúcom zasadaní RS. Výstup z tohto monitoru prerokuje riaditeľ školy aj na  ¾ ročnej porade 
s pedagogickým zborom. Taktiež navrhol pozvať na budúce zasadanie aj pani zástupkyňu  - úloha trvá 
 
Pán Paull sa spýtal, či by bolo možné dostať písomku domov na pozretie, nakoľko nevie dieťa 
skontrolovať a urobiť nápravu. Pán riaditeľ v tom vidí problém, pretože písomky treba archivovať 
a hrozí, že sa nevrátia späť. Je možnosť vyžiadať si písomku od konkrétneho učiteľa pri konzultácii. 
Táto alternatíva nie je pre rodiča žiaľ uspokojivá, lebo sa k písomke dostane veľmi neskoro a chodiť 
do školy po každej písomke a žiadať ju k nahliadnutiu je náročné na čas aj financie. 
 
Ďalej pán Paull žiadal aby po písaní akejkoľvek písomky alebo testu, bola oznámená priemerná 
známka triedy.  
Ľahko sa dá urobiť analýza priemeru výsledkov a tým budú rodičia vedieť na akej vzdelanostnej 
úrovni je ich dieťa aj trieda ako celok. Tak isto žiada aby bola niekde uvedená priemerná ¼ ročná 
známka triedy. 
 
Pán riaditeľ prisľúbil zaviesť do vyučovacieho procesu projekt porovnávania písomiek za jednotlivé 
predmety a zostaviť štatistiku.  
Tento projekt porovnávania písomiek bol zavedený v septembri 2013. Doteraz nebol aplikovaný do 
praxe. 
Výsledok porovnávania bude mať vypovedaciu hodnotu, či študenti dosahujú požadovanú úroveň 
ktorú majú vedieť  - úloha trvá 
 
Pri spoločnej diskusii medzi členmi RS boli podané rôzne návrhy na zlepšenie študijných výsledkov 
študentov. 
Napr. aby boli v triede na nástenke vyvesené výsledky jednotlivých žiakov podľa poradia od 
najlepšieho po najhoršieho po predmetoch 
Alebo, návrh – ocenenie „najväčší skokan“ alebo „skokan roka“ ak sa nejaký žiak posunie 
prospechovo vpred – ocenenie 10 najlepších. Zverejniť ich na hlavnej internetovej stránke školy. 
 
Formu motivácie prednesie pán riaditeľ pedagogickému zboru a bude čakať na podnety  - úloha trvá 
 
Naplánovať stretnutia RS 2 – 3 týždne po triednych stretnutiach, poslať zápisnicu všetkým rodičom 
alebo upozorniť, že je na internete dostupná k prečítaniu a môžu na rodičovskom spoločenstve k nim 
podať pripomienky a návrhy. 
 
P. Truchan upozornil na možnosť pozrieť si na internete „Projekt škola 21“, kde sú návrhy, zmeny, 
pomôcky na zlepšenie vyučovania, práce so študentmi a chodu školy vôbec. 
 
 
7.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala: Rošteková Anna 
 
 
 
 


