
Rodičovské združenie pri GPUK, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

ZÁPISNICA 

z plenárnej schôdze Rodičovského združenia zo dňa 17.9.2018 

 

Zapísal: Ing. Františka Kleinová 

Kontroloval: prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda rodičovského združenia (RZ) prof. Ing. Ján Závadský, 

PhD, ktorý privítal všetkých účastníkov, predstavil zasadajúcich členov rodičovskej 

rady a navrhol program plenárnej schôdze – príloha č.1. 

Program plenárnej schôdze bol schválený všetkými prítomnými. 

2. Predseda RZ v príhovore poďakoval učiteľom za ich prácu, činnosť a komunikáciu 

s rodičmi a vedením RZ. Privítal nových rodičov a poprosil o zvolenie zástupcov 

rodičov jednotlivých tried do Rodičovskej rady.  

3. Ing. Stanislava Gallová - hospodárka RZ prečítala správu o hospodárení – príloha č.2 

4. Ing. Stanislava Gallová - hospodárka RZ prečítala návrh rozpočtu na šk. rok 

2018/2019 – príloha č. 3 

5. Predseda RZ predniesol návrh Rodičovskej rady na výšku členského príspevku :  

a) Žiaci 25 Eur  

b) Ďalší súrodenci 12 Eur 

Návrh príspevku bol schválený všetkými účastníkmi. 

6. Riaditeľ školy PaeDr. Vladimír Lajčák, PhD predstavil fungovanie a prácu v škole : 

- Počet tried: 20 

Počet žiakov : 587 

Počet učiteľov : 52 

Počet THP pracovníkov : 10 

- Zhodnotil vybavenie školy za rok 2017, kde sa úspešne zrekonštruovala recepcia 

na prízemí, všetky toalety aj učebne sú zrekonštruované, všade sú nové lavice 

a kompletne vybavené triedy 

- Vyzdvihol prácu učiteľov ako úspešnú s vynikajúcim hodnotením učiteľov 

- Predstavil organizáciu školy   

- Už tretí rok je GPUK hodnotená ako najžiadanejšia škola v PO kraji 

- Až 98,5 % absolventov je prijatých na VŠ 

- Oboznámenie o priebehu maturitných skúšok 

- V GPUK nebolo potrebné v min. šk. roku riešiť žiadne výchovné priestupky  

- informoval o nadpriemerných úspechoch žiakov školy v olympiádach, SOČ , 

kultúrnych súťažiach a športových súťažiach 

- zhodnotil kvalitu výučby a zdôraznil , že kvalita výučby je najvyššou prioritou školy 

- predstavil fungovanie vedeckej kaviarne, debatného klubu, knižnice, kapely, 

masmediálneho domuTV+časopis a založenie školského divadla 

- zavedenie projektu Olympia 

- vyzdvihol prácu ambasádorov a odprezentoval školu ako školu demokracie a eko 

školu s huma 

PLÁN DO NOVÉHO šk. roku : 

- zvyšovanie a kontrola kvality výučby. Prosba k rodičom o spoluprácu 

- legislatívna zmena názvu zo Športového gymnázia na Športovú školu 



- plánujú sa oslavy 65. výročia školy : 18.10. v kine Tatran, kde je pozvaný aj 

Prezident SR 

- v závere riaditeľ poďakoval RZ , učiteľom a žiakom za spoluprácu  

7. Diskusia – bez pripomienok 

8. Na záver predseda RZ poďakoval všetkým za účasť na plenárnej schôdzi, poprial 

veľa úspechov. 

 

 


