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

 zo dňa 14.04.2015 
 

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. Ďalší príjem do pokladne RS GSA nebol 
nahlásený. 
 
3.) Pán riaditeľ informoval členov RS GSA o aktuálnom dianí v škole : 
 
GSA dostala ocenenie IAM MAPS SCHOOL ( mentálna mapa )  
Riaditeľ školy prejavil sklamanie nad malou účasťou na povinných akciách v čase písomných maturít. 
Druháci absolvovali projektový týždeň v nemčine pod názvom „Kresťan v spoločnosti“– 25 žiakov GSA 
v doprovode nemeckých študentov navštívili rôzne miesta na Slovensku (  Škutovky ... ) rôzne firmy 
Pán riaditeľ oznámil, že  sa bude konať Poznávací zájazd do Francúzska 16.4.2015 
Riaditeľ GSA udelil „Ocenenie učiteľa“ – lektorovi Grehemovi, za aktívne pôsobenie na gymnáziu.  
Odchádza s rodinou do Banskej Bystrice a končí tunajšie pôsobenie. 
Ďalej pán riaditeľ vyzdvihol výborné umiestenie študentov GSA na celoslovenských súťažiach 
a olympiádach 
Pán riaditeľ vyhodnotil štúdium v rôznych kritériách – výsledky maturít, úspešnosť v zamestnanosti 
alebo na VŠ.... podklady sú k dispozícii u pána riaditeľa. 
Oboznámil nás s povinnosťou hlásenia voči Mestského úradu – ak má žiak do 16 rokov 
neospravedlnené hodiny, škola to musí ohlásiť a následne  rodine siahnu na rodinné prídavky. Škola 
to musí hlásiť priebežne, nemôžu čakať na ospravedlnenky dlhšie ako 3 dni.  
 
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 výučby 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 nasledujúcom stretnutí. 
Aktualizácia : Pani Peťová informovala, že rodičia posun k lepšiemu nevidia, kvalita vyučovania sa 
nemení a stráca sa nádej na zlepšenie 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. 
 
Aktualizácia – vyučujúci ostáva do konca júna, potom sa vracia pôvodný vyučujúci a nahradí ho. 
 
 
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. 
 
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 €. 
 
5.) Podnety z tried : 
 
Pán Sidor predniesol sťažnosti rodičov z  tercie  na vyučujúceho matematiky, vyučujúci bol prizvaný 
na triedne stretnutie a prebehla konzultácia osobne.  



Členovia RS GSA požadujú zmenu výučby matematiky – pán riaditeľ zvolá spoločenstvo 
matematikárov na konzultáciu o výučbe  
Pán Lukáč požaduje tvrdšie podmienky výučby na žiakov – nastaviť vyššie latku hneď na začiatku, 
pracovať viac s knihou, naučiť ich na pravidelné pripravovanie sa na štúdium 
 
Nízka účasť študentov na aktivitách – plavecký, lyžiarsky kurz.... 
Členovia RS navrhujú riaditeľovi školy tanečný kurz v druhom ročníku zrealizovať v rámci 
vyučovacieho predmetu Umenie a kultúra 
 
6.)  Diskusia 
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. 
Aktualizácia - Sú za, ale do konca školského roka nestíhajú nájsť termín. Predpoklad začiatkom 
nového školského roka. 
 
 
 
7.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 

Zapísala: Rošteková Anna 


