
1 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu v Púchove 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Dátum zasadnutia: 
18. 1. 2011 
 
Miesto zasadnutia: 
Gymnázium Púchov  
 
Prítomní: 
Zuzana Majská, Andrea Ondriciová, Pavol Šponiar, Katarína Bradáčová, Beáta Kubáňová, Jana Supeková, 
Lenka Jakubíková, Ivana Mikušcová, Martina Crkoňová, Miroslav Hyžák, Mária Luhová, Ľuboš Novosad, 
Miroslav Kubičár, Daniela Pagáčová, Martina Boleková (prezenčná listina –  príloha č. 1) 
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Prehľad výberu rodičovského príspevku na školský rok 2010/2011 
3. Gymnaziálny ples 
4. Stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia rodičovskej rady v školskom roku 2010/2011 
5. Rôzne 

 
K bodu 1.  
 

Zasadnutie rodičovskej rady otvorila predsedníčka 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 
2010/2011. Rodičovský príspevok uhradilo 345 žiakov z celkového počtu 570 žiakov. 225 žiakov  
rodičovský príspevok neuhradilo. Najhoršia situácia je v maturitných triedach a v tretích ročníkoch. 
Celková suma uhradeného rodičovského príspevku predstavuje  8 882,–. Eur. 
 
  
K bodu 3. 
 

Termín konania plesu  bol stanovený na 26.2.2011 – sobota. Cena vstupenky na jednu osobu bola 
schválená vo výške 16,– Eur.  

K téme „Gymnaziálny ples“ prezentovala pani učiteľka Martina Boleková program, ktorý 
pripravuje, vzor vstupenky, výzdobu sály.  

 
 

K bodu 4. 
 

Najbližšie zasadnutie rodičovskej rady sa uskutoční v štvrtok 21. februára 2011 o 16,00 hod. 
v budove Gymnázia Púchov za účasti vedenia školy. Pozvánky spolu s programom budú zaslané e-
mailom, prípadne SMS. 
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K bodu 5. 
 

• Riaditeľ školy informoval prítomných členov o aktuálnom budovaní čitárne v priestoroch 
vestibulu školy. Čitáreň bude slúžiť študentom, hlavne posledných a predposledných ročníkov,  
na „samoštúdium“. Financovanie je zabezpečená z prostriedkov školy a sponzormi. Otvorená 
bude po jarných prázdninách. 

• Pán Novosad ponúkol vedeniu školy možnosť uskutočniť a zorganizovať exkurziu žiakov tretích 
ročníkov do spoločnosti Continental, kde sa budú môcť oboznámiť popri výrobe aj s použitím 
výpočtovej techniky v praxi. 

• Riaditeľ školy informoval o triednych rodičovských združeniach, ktoré sa uskutočnia v 3. týždni 
2011. 

• Opätovná sťažnosť rodičov na vyučovací proces – suplovanie nie je zabezpečené kompetentnými 
vyučujúcimi, hodiny veľmi často odpadávajú. 

• Rodičia navrhli umiestniť na internetovú stránku Gymnázia anketovú otázku – predstava žiakov 
a rodičov školy, ich návrhy  na čerpanie finančných prostriedkov Rodičovskej rady.  

• Rodičia sa sťažovali na p. učiteľa Loužeckého – ruský jazyk, ktorý sa často nezúčastňuje 
vyučovacích hodín, na hodinách ruského jazyka žiaci pozerajú filmy, ale výučbe jazyka sa 
nevenujú a preto je úroveň znalosti ruštiny u týchto študentov veľmi nízka. 

• Rodičia vyjadrili nespokojnosť so spôsobom vysvetľovania matematiky p. učiteľom Flimmelom. 
• Vedenie školy sa nevyjadrilo k požiadavke z posledného zasadnutia RR - úpravu sprchových 

priestorov patriacich k telocvični a zabezpečenie teplej vody, aby mohli byť využívané žiakmi po 
telesnej výchove – tento bod bude predmetom ďalšieho zasadnutia RR. 

K pripomienkam rodičov sa vyjadril pán riaditeľ, ktorý sľúbil nápravu.  
  

Katarína Bradáčová poďakovala všetkým prítomným členom RR a vedeniu školy za účasť na 
zasadnutí RR. 
 
V Púchove, 18. 1. 2011 
 
Zapísala :  
Ing. Katarína Bradáčová,  
predsedníčka Rodičovskej rady  
pri Gymnáziu v Púchove 


