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

 zo dňa 10.02.2015 
 

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. 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.) P. Rošteková podala správu o aktuálnom stave hospodárenia. Výdavky RS boli použité v súlade 
s rozpočtom stanoveným na školský rok 2014 / 2015. Plánový príjem do pokladne RS GSA na šk. rok 
2015/2015 bol 3 300 €, skutočný príjem po zaktualizovaní je 3 983 €.  
 
3.) Pán riaditeľ informoval členov RS GSA o aktuálnom dianí v škole : 
 
Skonštatoval, že za prvý štvrťrok bol počet vymeškaných hodín výrazne nižší ale v druhom štvrťroku 
sa počet vymeškaných hodín  zvýšil, to znamená, že počet vymeškaných hodín za prvý polrok je 
rovnaký ako v tom istom období minulého roka. 
Negatívna tendencia v náraste neospravedlnených hodín bola pripísaná spresneniu evidencie a 
zavedeniu elektronickej triednej knihy. Najväčší podiel na ospravedlnenej neprítomnosti majú štvrté 
ročníky a oktáva. 
 
Pán riaditeľ informoval členov RS GSA o prebiehajúcich akciách  školy : 
 
Nakoľko bola avizovaná zima v triedach v bloku B, vedenie školy pristúpilo k dočasnému utesneniu 
okien, no je potrebná komplexná výmena okien a zateplenia budovy. 
Pán Sidor pripomenul, že v mesiacoch 7,8 / 2015 by mala vyjsť výzva na stránke Ministerstva 
hospodárstva o nenávratný príspevok na získanie energetického certifikátu a následne  aj na zvýšenie 
energetickej efektívnosti ( výmena okien a zateplenie budovy ). Navrhol aby mesto Ružomberok ako 
vlastník reagoval na túto výzvu. 
V 7 týždni riaditeľ školy prerokuje s mestom Ružomberok ( majiteľom traktu B ) možnosti kompletnej 
rekonštrukcie. 
V letných mesiacoch dôjde k čiastočnej údržbe rozvodov a vyregulovaniu jednotlivých vetiev 
ústredného kúrenia – plánovaná investičná akcia v celkovej výške cca 18 000 € ( projekt je už 
vypracovaný ).  Týmto bude zabezpečené aj upozornenie pána Truchana, že niektoré učebne sú 
prekurované a iné nedokurované.  
Pán riaditeľ uvažuje o lepšom zabezpečení majetku študentov, preto by chcel zakúpiť viac skriniek na 
odkladanie vecí, namiesto otvorených šatni. Jeden box  ( 6 skriniek v boxe ) stojí cca 400 €. 
Bolo novovybudované Centrum pokoja – miestnosť vyhradená na oddych, relax, konzultácie, 
návštevy a pod. V prípade záujmu o konzultácie v diskrétnej zóne je možné požiadať ktoréhokoľvek 
vyučujúceho o stretnutie na tomto mieste. Centrum pokoja sa nachádza v suteréne školy. 
V marci by pán riaditeľ chcel dať do prevádzky otvorené knižnice na chodbách, kde by bola možnosť 
vypožičania si kníh a časopisov na voľné hodiny, poprípade aj domov. Z tejto príležitosti prosí členov 



RS GSA o príspevok 200 € na 2 skrine. RS GSA odsúhlasilo 100 €.  Zároveň prosí rodičov ak majú 
nejaké knihy, ktoré by chceli venovať škole veľmi by sa potešil. Knižnice budú umiestnené na  prízemí.  
 
4.) Členovia RS sa zaoberali splnením úloh a požiadaviek, ktoré boli prednesené na predchádzajúcom 
zasadaní RS 

 
- 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. 
Pán Robert Lukáč mal pripomienku aj ku kultúre stravovania, navrhol aby sa ku jedlu podával servítok 
a aby sa zrušili žetóny  - úloha trvá 
 
Aktualizácia : pán Sidor mal naplánované stretnutie s vedúcou školskej jedálne, ktoré sa však 
neuskutočnilo z dôvodu črpania dovolenky pani vedúcej 
 
Návrh riešenia  - RS GSA pripraví návrh dotazníka na stravovacie služby 
 
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 porade 
s pedagogickým zborom  - úloha trvá 
 
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 
 
Pán Lukáč mal pripomienku, či by sa nemohol klásť  dôraz na rozdelenie výuky učiteľov na technické 
a humanitné vedy - úloha trvá 
 
Medzi členmi RS GSA prevláda všeobecná požiadavka na zavedenie inej formy výučby - vzbudenia 
záujmu študentov o učenie – exkurzie na zaujímavé miesta, nájsť partnerskú školu v zahraničí, napr. 
Gymnázium sv. Andreja v Škótsku.... - úloha trvá 
 
Pán Magušin mal návrh, aby zápisnicu poslal riaditeľ školy všetkým rodičom a aby inicioval ku vyššej 
aktivite triednych dôverníkov -  úloha trvá 
 
Aktualizácia : 
Pán Magušin sa opýtal či existuje nejaký výber VŠ kde by sa dal zistiť dopyt po uchádzačoch, aby sa 
vedeli rodičia a študenti rozhodnúť kam ísť ďalej študovať, napr. ktorá VŠ má po ukončení štúdia 
úspešnú zamestnanosť a pod. 



Bude zverejnený portál porovnávania VŠ – oboznámime rodičov včas 
 
Pán Sidor navrhol zaradiť do vyučovacieho plánu exkurzie študentov tretích ročníkov – exkurzia 
spojená s odborným výkladom, návšteva podnikov, firiem ktoré by študentov nasmerovali k lepšiemu 
výberu ďalšieho štúdia na VŠ. 
 
Na základe tohto návrhu členovia RS GSA požiadali pána riaditeľa, aby začiatkom šk. roka v treťom 
ročníku študenti vykonali exkurzie podľa odboru – ekonómia, medicína, právo, informatika, 
strojárstvo, ozbrojené zložky, vodohospodárstvo, ekológia, cestovný ruch ( možno to zúžiť do piatich 
tematických celkov ) ...  úloha trvá 
 
Pani Bišťanová navrhla aby sa cez triednych učiteľov nadviazal kontakt s absolventmi GSA, ktorí sú už 
min. 10 rokov po štúdiu a majú za sebou nejakú prax, pracujú na rôznych postoch  a v spolupráci 
s nimi vytvoriť novú formu prezentácie povolaní.  
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 
 
Túto aktivitu pán riaditeľ pripravuje s pedagogickým zborom, predpoklad realizácie – jeseň 2015  
 
Pán Magušin sa opýtal na vyhodnotenie maturít, aká bola úroveň, hodnotenie, známky ... 
S poľutovaním sme sa oboznámili s informáciou o podpriemernosti známok z matematiky pri 
maturitách. Po  príčinách tohto stavu budeme ďalej „pátrať“ 
 
Pani Bišťanová  mala otázku za svoju triedu ohľadom výučby AJ, nakoľko aktuálny vyučujúci 
neposkytuje požadovanú úroveň výučby – žiadna konverzácia, len samoštúdium a žiadajú riešenie.  
Pán riaditeľ navrhol dve možnosti riešenia problému  hospitácia na vyučovaní riaditeľom a hospitácia 
vyučujúceho na inej hodine aby sa naučil ako sa zlepšiť 
Vyučujúci  bol na PN, hospitácie boli a rozhodnutie bude prezentované na konci novembra. 
 
Aktualizácia : Pani Peťová informovala, že rodičia posun k lepšiemu nevidia, kvalita vyučovania sa 
nemení a stráca sa objektívnosť polepšenia profesora nakoľko väčšina študentov chodí na 
doučovanie. Má tlmočiť pánovi riaditeľovi, že žiadajú zmenu vyučujúceho ( kvarta ) 
Počas PN boli hodiny zastupované iným vyučujúcim, ale na úplne inej, vyššej úrovni. 
 
Pani Daubnerová navrhla aby sa zisťoval záujem o druhý cudzí jazyk už pri zápise na gymnázium, 
prípadne urobiť stretnutie rodičov v júni s testovaním žiakov. 
 
Pán Sidor sa informoval o možnosti navštevovať viac krúžkov naraz na škole. Škola takú možnosť 
poskytuje, len treba doniesť vzdelávací poukaz na prvý krúžok. Aj keď žiak odovzdá poukaz na zvolený 
krúžok  je možnosť navštevovať aj iný už funkčný krúžok v rámci školy. 
 
Pán Magušin a pán Sidor otvorili tému na prezentovanie úspešných absolventov terajším študentom. 
Pán riaditeľ prisľúbil nájsť termín na túto aktivitu. 
 
5.) Podnety z tried : 
 
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 je informácia o  registrácii a následnej možnosti príspevku 2 % alebo 3 % zo 
zaplatenej dane v prospech RS GSA. 
 
Pani Birtusová poďakovala pánovi riaditeľovi a pánovi kaplánovi za pomoc pri organizovaní pohrebu 
mamy študentke štvrtého ročníka, kde v rodine ostali 3 siroty. 
RS GSA sa uznieslo, že riaditeľ školy má právo po konzultácii s predsedom RS GSA poskytnúť 100 %-nú 
zľavu z poplatkov hradených žiakom v ťažkej sociálnej situácii pri aktivitách organizovanými GSA.  
Následne náklady uhradí RS 
 
Pán riaditeľ oboznámi  triednych učiteľov o tomto mechanizme.  
  
S poľutovaním sme skonštatovali, že účasť rodičov na rod. združeniach je 43 %, čím vyšší ročník, tým 
nižšia účasť. 
 
Pán Truchan navrhuje zmeniť systém konzultačných hodín, nakoľko sa čaká veľmi dlho na 
jednotlivých vyučujúcich, hlavne na triednych. 
 
RS sa uznieslo že riaditeľ školy zabezpečí u každého vyučujúceho rozpis konzultačných hodín na 
dverách triedy alebo kabinetu s časovým rozhraním 5 minút, kde sa rodičia zapíšu na presný čas. 
 
Pán riaditeľ  prosí o spoluprácu pri riešení bezpečnosti detí pri opúšťaní školy cez veľkú prestávku 
alebo voľnú hodinu.  
 
Pán Sidor predniesol  štatistiku INEKO – vyhodnotenie stredných škôl – poradie škôl – 2013/2014 GSA 
kleslo o 12 priečok. Základné ukazovatele – viď www.ineko.sk . Výsledky maturít boli najvýraznejším 
zhoršením. Takisto aj vo výsledkoch v matematike aj v jazykoch sme boli horší ako školy v okolí – je 
potrebné hľadať riešenie 
Na druhej strane musíme poznamenať, že na niektorých str. školách nie je úspech dosiahnutý 
legálne. 
Zlepšeniu týchto parametrov sa budeme naďalej venovať 
 
Je možnosť  zúčastniť sa na mimoškolských aktivitách v 27 oblastiach : Expert, Klokan, univerziády 
v cudzích jazykoch, geografia, matematika, biológia .... 
Nakoľko účasť žiakov na týchto aktivitách je vecou hlavne jednotlivých učiteľov, treba porozmýšľať aj 
o odmene pre tých vyučujúcich. 
 
Pán Magušin sa opýtal, či existuje podobná škola v morálnych zásadách, s ktorou by sa dali spolu 
riešiť problémy, aby sme si navzájom pomohli napr. výmenou informácií. 
Pán riaditeľ vytipuje 3 školy – katolícke gymnáziá, s ktorými by spoločne ( riaditelia aj zástupcovia 
rodičov ) prediskutovali problémy a ich spôsob riešenia. 
 
Chceme ešte raz poďakovať pánovi kaplánovi za všetky športové aktivity, ktoré venuje všetkým 
študentom školy, aj za všetko úsilie, ktoré s tým súvisí, konkrétne s lyžiarskym výcvikom 
usporiadaným počas jarných prázdnin a predĺžený víkend  ( zľavnené lístky, cestovné, ubytovanie, 
strava ) 
 
 
7.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 

Zapísala: Rošteková Anna 

http://www.ineko.sk/

