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

 zo dňa 26.09.2013 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov RS 
2. Voľba výboru na šk. rok 2013/2014 
3. Schválenie výšky príspevku do RS 
4. Predstavenie požiadaviek p. riaditeľom na podporenie aktivít z rozpočtu RS 
5. Pripomienky z tried 
6. Záver 
 
 

1.) Stretnutie členov RS otvoril predseda rady RS Ing. Róbert Lukáč a privítal členov RS.  
Jednotliví členovia spoločenstva sa osobne predstavili. 
 
2.) Na šk. rok 2013/2014 bol zvolený nový výbor RS v zložení: 
predseda - Ing. Ľubomír Sidor 
podpredseda - Ing. Róbert Lukáč 
hospodár – Mgr. Anna Rošteková 
 
3.) Na šk. rok 2013/2014 bol schválený príspevok do RS vo výške 10,00 EUR na prvé dieťa, 5,00 EUR 
na druhé dieťa, 2,50 EUR na tretie a ďalšie dieťa. 
 
4.) Riaditeľ školy PaedDr. Kamil Nemčík predstavil aktivity, ktoré chce škola uskutočniť v šk. roku 
2013/2014 a poprosil RS o podporu z ich rozpočtu : 
1. podporiť výstavbu lezeckej steny sumou 1000,- EUR. Zároveň požiadal, aby príspevky 
prichádzajúce na účet RS za účelom podpory stavby lezeckej steny boli prevedené na účet školy. 
2. podporiť stretnutie účastníkov projektu COMENIUS (pohostenie účastníkov stretnutia) sumou 
500,- EUR 
3. prispieť na akciu stretnutie rodín sumou 80,- EUR 
4. ostatné príspevky na aktivity študentov podľa zvyklostí (napr. stužková, imatrikulácia, olympiády a 
pod.) 
 
Predseda RS p. Sidor k danej veci podotkol, že RS si musí stanoviť priority, ktoré chce z rozpočtu RS 
podporiť. Navrhol vypracovať analýzu príjmov podľa počtu žiakov, prejsť aktivity, ktoré RS chce 
podporiť, určiť predpokladané výdavky a až potom odsúhlasiť prípadné výšky príspevkov na podporu 
požadovaných aktivít 
 
Členovia RS navrhli poprosiť rodičov o dobrovoľný príspevok na podporu výstavby lezeckej steny 
sumou min. 2,- EUR na rodinu 
 
5.) Zástupcovia jednotlivých tried informovali o pripomienkach rodičov z triednych stretnutí: 
- p. Lukáč sa informoval o možnosti rozdelenia žiakov sexty na nemčine, nakoľko vznikla jedna 
skupina s počtom žiakov 21 
- požiadavka rodičov pre žiakov z prímy rozdeliť 2-hodinovku telesnej výchovy na 2x jednu hodinu 
- pripomienka rodičov k stravovaniu v školskej jedálni, žiaci prímy - kvarty majú cenu lístka ako 
stredoškoláci, kvalita stravy neprimeraná cene 



- p. Difko – avizoval nedostatočné kúrenie v triedach. Pripomenul, že nakoľko zatiaľ nie je prístupná 
elektronická žiacka knižka, je potrebné dbať na dôslednejšie zapisovanie do žiackej knižky 
- 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 
- 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. 
- 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. 
 
P. riaditeľ reagoval na jednotlivé pripomienky rodičov: 
- nemecký jazyk v sexte - bol to pre študentov druhý cudzí jazyk, nikto zatiaľ neprejavil záujem o 
maturitu z tohto jazyka, preto sa volila jedna skupina 
- kúrenie sa spustilo minulý týždeň, nakoľko boli problémy so zatekaním strechy a zatieklo do 
rozvodných skríň, v triedach sa udržiava teplota podľa normy 
- distribúcia učebníc - sú objednané všetky učebnice na všetky predmety, niektoré sú objednané 
niekoľko rokov, ale učebnice podľa objednávky nie sú dodané, potom je len určitý počet učebníc na 
triedu 
 
6.) Na záver p. Lukáč poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
Zapísala: Birtusová Jana                                                                                                                                                               
 

 


