
Zápisnica zo stretnutia Rady rodičovského spoločenstva (RS)  

pri Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku 

 zo dňa 20.09.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Otvorenie a privítanie členov RS 
2. Hospodárenie RS 
3. Voľby do RS GSA 
3.    Podnety z triednych stretnutí 
4.    Diskusia 
5.    Záver 
 

1.) Stretnutie členov RS GSA otvoril predseda rady RS Ľubomír Sidor a privítal jej členov.  
Jednotliví členovia spoločenstva sa osobne predstavili. 
 
2.) Predseda RS GSA pán Sidor oboznámil všetkých členov  o výške príspevku do RS. Navrhol aby sa 
výška príspevku nemenila, aby ostala na úrovni minulého šk. roka, t.j. 12 € na každého žiaka, 6 € na 
druhé dieťa z tej istej rodiny a 3 € na každé ďalšie dieťa z tej istej rodiny. Návrh bol jednohlasne 
schválený. P. Sidor podal správu o aktuálnom stave hospodárenia. Výdavky RS boli použité v súlade 
s rozpočtom stanoveným na školský rok 2017 / 2018. Prehľad čerpania si bude možné  pozrieť na 
webovej stránke gymnázia spolu so zápisnicou.  
Na základe požiadavky riaditeľa školy bol predložený návrh o príspevok na nákup kníh do novej 
knižnice Centra pokoja 200 €, na nákup dataprojektorov 1 000 € a na zakúpenie lyžiarskej výstroje 
500 €, ktorú využijú študenti na lyžiarskom výcviku, ktorý bol jednohlasne odsúhlasený. Po 
spoločnom zvážení ostáva príspevok 4 x 50 € na polrok na súťaž v dochádzke a prospechu. Návrh na 
zvýšenie príspevku o 100 € na ocenenie aktívnych študentov na 300 €. Ďalej poprosil všetkých členov 
RS GSA o návrhy na ďalšie čerpanie. 
 
3.) Voľby do RS GSA 
Jednohlasne bola odsúhlasená nová hospodárka pani Böhmová za končiacu p. Roštekovú, nakoľko už 
v GSA nemá študujúce deti. Na podnet predsedu RS GSA pána Sidora, ktorý ponúkol svoju službu 
predsedu medzi ostatných členov, títo rezignáciu neprijali, vyslovili mu dôveru a bol jednohlasne 
zvolený do funkcie do ďalšieho obdobia. 
 
4.) Podnety z tried : 
Pán Culka sa opýtal pána riaditeľa či by nezvážil riaditeľské voľno 29.10.2018 nakoľko pomedzi to sú 
jesenné prázdniny. Pán riaditeľ zvážil, že z ekonomických aj rodinných dôvodov povolí riaditeľské 
voľno. 
 
Pán Sidor sa informoval o výučbe francúzskeho jazyka, nakoľko sa prihlásilo málo žiakov na FrJ a budú 
spojení do jednej skupiny – začiatočníci aj pokročilí. 
 
Pán riaditeľ dal výzvu na školskú stránku, aby študenti napísali aké knihy ich oslovili v Centre pokoja. 
 
 
6.)  Diskusia 
Pani Rosová dala návrh na inú formu ocenenia študentov – formou darčekovej poukážky do 
kníhkupectva.   
Rodičia žiadali znovu zaviesť časenky na konzultácie s vyučujúcimi, najbližšie 12.11.2018.  
Ďalej budú stretnutia 10.1.2019, 9.4.2019 a 4.6.2019. 



 
Pani Böhmová sa pýtala či existuje náhradný program za lyžiarsky výcvik ak nebude sneh. Zatiaľ sa 
takýto problém nevyskytol, ale je pripravený náhradný program – plavecký výcvik. 
 
GSA sa úspešne zapojila do projektu Erazmus, ktorý budú využívať viac rokov v rôznych kategóriách. 
Plánujú sa 4 mobility, budeme hostiť školy z Turecka, Talianska, Poľska a Rumunska. 
 
Pán riaditeľ plánuje výmenný pobyt starších študentov do Grécka, ale čaká sa na výsledok 
komunálnych volieb. 
 
Pán Truchan požiadal o členov RS GSA o podporu krúžkov v technickom smere ( diely do modulov, 
stavebníc a pod. ). 
 
K jednotlivým podnetom sa vrátime pri budúcom stretnutí RS  
 
7.) Na záver p. Sidor poďakoval prítomným za účasť. 

 
 
 
Zapísala: Rošteková Anna 

 
 


