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Zápisnica 
zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Púchove 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dátum zasadnutia: 
21. 01. 2010 
 
Miesto zasadnutia: 
Gymnázium Púchov  
 
Prítomní: 
Andrea Ondriciová, Pavol Šponiar, Jana Prekopová, Iveta Drobná, Katarína Bradáčová, Erika 
Vidomanová, Lenka Jakubíková, Ivana Mikušcová, Ján Nekoranec, Miroslav Hyžák, Mária Luhová, Pavol 
Filo, Eva Ježová, Ľuboš Novosad, Viera Belobradová, Miroslav Kubičár, Daniela Pagáčová, Mária 
Pastorková, Dana Školková (prezenčná listina – príloha č. 1) 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Prehľad vybratých rodičovských príspevkov (p. Pagáčová) 
3. Plnenie záverov posledného zasadnutia RR 
4. Stav finančnej hotovosti a bežného účtu RR 
5. Schválenie rozpočtu RR na kalendárny rok 2010  
6. Tlačivá k výberu 2 % z daní 
7. Rôzne 

 
 
K bodu 1.  
 

Zasadnutie rodičovskej rady otvorila predsedníčka Ing. Katarína Bradáčová a privítala 
zúčastnených členov rady a vedenie školy.   

 
 

K bodu 2.  
 

Pani Pagáčová predložila prehľad vybratých rodičovských príspevkov ( príloha č. 2) na školský rok 
2009/2010. Rodičovský príspevok uhradilo 268 žiakov z celkového počtu 594 žiakov. Viac ako polovica 
žiakov, t.j. 326, rodičovský príspevok neuhradila. Najhoršia situácia je v maturitných triedach a v tretích 
ročníkoch. Členovia RR dostali menný zoznam svojej triedy, na základe ktorého budú kontaktovať 
rodičov a upozornia ich na potrebu úhrady rodičovského príspevku. 

  
 
K bodu 3. 
 

Hlavnou témou zasadnutia bolo plnenie záverov posledného zasadnutia RR. Stanovisko 
k jednotlivým bodom zaujal riaditeľ školy spolu so zástupkyňami p. Školkovou a p. Pastorkovou. 
 

• Rodičia študentov vyjadrili požiadavku, aby študenti vyšších ročníkov, t.j. 1. – 4. ročníka a 5. - 8. 
ročníka osemročného gymnázia mohli pri vyučovaní používať notebook – používanie 
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notebookov nie je zakázané, prax a skúsenosti ukazujú, že žiaci zneužívajú používanie 
notebookov na hodinách na hry a surfovanie po internete. 

• Rodičovská rada rozhodla o zakúpení, prípadne prenájme šatňových skriniek pre študentov, 
vedenie školy predloží do 31.12.2009 projekt, kde budú tieto skrinky inštalované – riaditeľ školy 
predložil projekt umiestnenia skriniek (príloha č. 3), ktoré budú inštalované na mieste 
súčasných šatňových klietok.  RR zakúpi v roku 2010 (podľa možností rozpočtu) 336 skriniek 
spolu so zámkom po 55,– € s DPH. 

• Šatňové skrinky budú k dispozícii najskôr maturantom (pretože nemajú vlastné triedy), potom 
podľa postupnosti od najvyšších ročníkov – k tomuto bodu RR nezaujala pevné stanovisko, 
pretože maturitné ročníky neuhradili rodičovský príspevok. 

• Hodnotenie žiakov a ich známky stále nie je pravidelne mesačne doplňované na internete. RR 
žiada nápravu – RR konštatovala zlepšenie v tejto oblasti, napriek tomu bolo vedenie školy 
požiadané o neustále sledovanie a kontrolu, či sú na konci každého mesiaca všetky známky 
doplnené. 

• Množia sa sťažnosti rodičov na vyučovací proces – veľmi často chýbajú vyučujúci na vyučovaní, 
suplovanie nie je zabezpečené kompetentnými vyučujúcimi, hodiny odpadávajú – vedenie školy 
objasnilo reálnu situáciu so suplovaním hodín. 

• Presnosť dochádzky niektorých vyučujúcich na nulté hodiny je nedostatočná – vedenie školy 
požiadalo členov RR o menovité označenie učiteľov, pretože nie na všetkých sa tento bod 
nevzťahuje. 

• Trieda VIII.O – oktáva rodičovské združenie ešte nemala. 
• Požiadavka na pána učiteľa Flimmela – pokúsiť sa o zmenu spôsob výučby, žiaci nepochopia 

výklad učiva, z toho vyplývajúca príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy je 
nedostatočná. Rodičia žiadajú stanovisko k sťažnostiam prednesených na rodičovských 
združeniach v I.C, II.B, a III.C – stav sa upravil, žiaci sú v súčasnosti spokojní s daným stavom, 
rodičia uznali, že pán učiteľ Flimmel je ústretovejší k riešenie daného problému. 

• Trieda VI. O – sexta – požiadavka na pána učiteľa Topora – keďže študenti nemajú k dispozícii 
žiadne učebnice ani zbierky, výklad na hodine im nepostačuje, zabezpečiť minimálne zbierku úloh 
z fyziky, prípadne poskytnúť ku každej téme desiatky príkladov v tlačenej forme na precvičovanie 
– pán učiteľ Topor sa osobne zúčastnil zasadnutia, na ktorom vysvetlil svoj systém hodnotenia 
žiakov (príloha č. 4), čo síce nebolo v pripomienkach rodičov. Vedenie školy zabezpečilo na 
predmet fyzika nové učebnice a do konca februára zabezpečí pre žiakov aj zbierky z fyziky. 

• Požiadavka RR – v triede, ktorá bude priberať druhý cudzí jazyk sa uskutoční prieskum, ktorého 
výsledok spolu s vyplnenými dotazníkmi bude k dispozícii rodičom danej triedy aj RR a zároveň 
záväzný pre vedenie školy k zabezpečeniu pedagóga a výučby požadovaného cudzieho jazyka. 
Minimálny počet študentov pre výučbu druhého cudzieho jazyka stanoví vedenie školy – 
požiadavka v tomto školskom roku akceptovaná. 

• Rodičia sa sťažovali na nedostatočne fungujúce kopírovanie – keďže sa z finančných prostriedkov 
rodičov hradí údržba kopírky – rodičia žiadajú zmeniť spôsob kopírovania a stanoviť nové 
pravidlá, prípadne prevádzkové hodiny, kedy bude umožnené a zabezpečené kopírovanie bez 
zbytočných komplikácií – vedenie školy stanovilo presné pravidlá kopírovania pre pani 
Ilenčíkovú, kopírovanie je možné aj v knižnici denne v čase od 10,00 do 12,00 hod., kde sa 
nachádza ďalšia kopírka. 

• Na toaletách takmer pravidelne nie je dopĺňaný toaletný papier -  vedenie školy sľúbilo nápravu. 
 

K bodu 4. 
 

Predsedníčka RR informovala zúčastnených členov o stave finančných prostriedkov rodičovskej 
rady. Stav k 31.12.2009 bol: - euro pokladňa 58,02 €, česká pokladňa 309,– CZK, bežný účet 10 925,53 €. 
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K bodu 5. 
 

Rozpočet na kalendárny rok 2010 bol po niektorých úpravách schválený. Rozpočet je prílohou č. 
5 tejto zápisnice.  
 
 
K bodu 6. 
 

Prítomní dostali tlačivá k výberu 2 % z daní spolu so sprievodným listom (príloha č. 6), ktoré si 
rozmnožia a zabezpečia ich distribúciu rodičom svojich tried. 
 
K bodu 7. 

 
• Deň otvorených dverí  - termín jeho konania bude oznámený minimálne dva mesiac vopred, 

aby si rodičia mohli upraviť podľa toho pracovný kalendár a zúčastniť sa ho. 
• Z dôvodu malej návštevnosti plenárneho rodičovského združenia a tým aj triednych združení 

budú tieto rozdelené a nebudú sa konať v jeden deň.  RR na základe toho predpokladá väčšiu 
účasť na triednych rodičovských združeniach. 

• Na návrh predsedníčky členovia RR pripustili možnosť obnovenia tradície Gymnaziálneho 
plesu. Najbližší by sa mohol uskutočniť začiatkom roka 2011 v závislosti od zabezpečenia 
primeraného priestoru. 

 
Záver: 
 

Najbližšie zasadnutie rodičovskej rady sa uskutoční v stredu 21. apríla 2010 o 16,00 hod. 
v budove Gymnázia Púchov za účasti vedenia školy. Pozvánky spolu s programom budú zaslané e-
mailom. 
 
 
V Púchove, 21.01.2010 
 
 
 
Zapísala :  
Ing. Katarína Bradáčová,  
predsedníčka Rodičovskej rady  
pri Gymnáziu v Púchove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


