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

 zo dňa 05.06.2014 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

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

 
- 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   
Pán riaditeľ po konzultácii so sr. Angelou zistil, že je možné dieťaťu objednať v šk. jedálni vyššiu 
gramáž a výber z dvoch jedál ale táto varianta je stanovená vyšším poplatkom ako základná verzia – 
túto informáciu však treba podať na začiatku šk. roku rodičom. 
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 
 
- 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   
počas konania písomných maturít sa ostatní študenti GSA zúčastnili mini kurzu pod vedením  
Folklórneho súboru Salatín. Takisto pán Solnoky z tanečnej školy  Maestro bol ponúknuť spoluprácu 
GSA ohľadom tanečného kurzu – venčeka  – úloha trvá 



Aktualizácia :  
Pán Sidor navrhol pánovi riaditeľovi zaradiť tanečný kurz pre študentov druhých ročníkov a sexty 
v rámci vyučovania predmetu VUM.  Pán riaditeľ prijal tento návrh ako zaujímavý ale vysvetlil 
v skratke okolnosti,  ktoré sú proti tomuto návrhu a spolu súvisia – obsadenie telocvične, vyučujúci, 
v neposlednom rade, či sa môže takáto aktivita vyučovať v rámci tohto predmetu.  
Pán Truchan navrhol spojiť tanečný kurz aj s krúžkom, aby mohol byť zaplatený vyučujúci. 
Pán riaditeľ navrhol že  tento podnet prednesie na pedagogickej rade a aj študentskej rade 
a o výsledku bude informovať na nasledujúcom stretnutí. 
 
3.) p. Anna Rošteková podala správu o aktuálnom stave hospodárenia ( viď príloha )  
 
4.) Riaditeľ školy Kamil Nemčík podal Informáciu  o fungovaní elektronickej triednej knihy. 
Projekt bol zavedený v kvarte, je v skúšobnom režime, učitelia sa s ním zoznamujú, samotní učitelia 
sa sami učia či to bude na podporu alebo záťaž. Pán Truchan podotkol, že program je na výbornej 
úrovni s množstvom výstupov  – samozrejme, že najnáročnejšie je naplnenie potrebnými údajmi ale 
potom má vyučujúci aj rodič k dispozícii veľmi veľa informácií o žiakovi. 
Pán Paull sa opýtal či sa bude v elektronickej žiackej knižke dať doplniť aj priemerná známka triedy za 
daný premet.  
Treba zistiť či je postačujúca vybavenosť vyučujúcich na realizáciu tohto projektu – dostatok PC, 
počítačová zdatnosť pri práci na PC a v rôznych programoch... 
Ak sa projekt spustí bude treba doriešiť legislatívne kroky s poskytovateľom programu. Informáciu 
podá RŠ. 
 
5.) Zástupcovia jednotlivých tried informovali o pripomienkach rodičov z triednych stretnutí: 
 
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 
 
Na podnet pána Paulla sa učiteľský zbor rozhodol, že  sa žiakovi  dá fotokópia písomky domov na 
odkontrolovanie. 
Pani Ilovská popísala problematiku v jej triedach - v mladších ročníkoch posiela písomky domov na 
podpis, so staršími študentmi je problém. 



Pán Paull poprosil o vypracovanie skráteného tematického celku, ktorý majú za školský rok študenti 
prebrať aby vedel skontrolovať čo sa budú žiaci učiť. 
Pán Lukáč mal pripomienku, či by sa nemohol klásť  dôraz na rozdelenie výuky učiteľov na technické 
a humanitné vedy.  
Pán Difko apeloval na absenciu nezapísaných známok v triednej knihe, ani v klasickej žiackej knižke 
ani v elektronickej žiackej knižke 
Pán Lukáč sa opýtal či by sa nemohla zaviesť klasická žiacka knižka počas 8 rokov. 
Pán riaditeľ navrhol pilotný program elektronickej triednej knihy + známky + dochádzka + absencie, 
kde si rodičia budú môcť online kontrolovať svoje deti – vybraná trieda – tercia ( od júna 2014 ) 
Ak tento projekt neprejde rodičia budú žiadať pána riaditeľa aby sa rozhodol pre jeden fungujúci 
systém. 
Porovnávacie testy preukázali, že študenti dosahujú požadovanú úroveň vedomostí v danom 
rozsahu.   
Humanizácia školstva – je na škodu všetkým – učiteľom aj študentom. 
Pán Hrbček sa opýtal či má škola nejaký ohlas alebo dopyt na zameranie na VŠ – či vieme, ktorí 
študenti sú žiadaní – na ktorých odboroch, akým smerom viesť štúdium dieťaťa aby bolo uplatnené 
na trhu práce 
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.... 
Pán Magušin mal návrh, aby zápisnica poslal riaditeľ školy všetkým rodičom a aby inicioval ku vyššej 
aktivite triednych dôverníkov. 
 
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. 
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 ) ... 
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 
 
Na podnet pána Pacigu bude bývať stretnutie členov RS GSA o 16,30 hod. 
 
6.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala: Rošteková Anna 


