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Rodičovské združenie  

pri Gymnáziu Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

Rodičovská rada  

 

ZÁPISNICA 

z rokovania rodičovskej rady* zo dňa 16.9.2020 

(*rodičovská rada je poradným orgánom rodičovského združenia a tvoria ju zástupcovia rodičov 

jednotlivých tried gymnázia) 

 

Zapísal: Mgr. Zuzana Čopíková 

Kontroloval: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. 

Schválil: prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

 

Bod 1. zasadnutia rady: 

Otvorenie zasadnutia 

Predseda rodičovskej rady privítal prítomných členov, najmä nových zástupcov z 1. ročníkov.  

 

Bod 2. zasadnutia rady: 

Vyhodnotenie riešenia podnetov z predchádzajúceho zasadnutia rady 

Podnet 20190916-1: 

Viacerí žiaci majú vyučovanie do 14:15 hod., čo spôsobuje po skončení vyučovania dlhý rad 

v jedálni a tí  žiaci, ktorí dochádzajú, sa nemôžu pre potenciálne meškanie na dopravné spoje 

obeda zúčastniť. 

Riaditeľ školy informoval o prijatom opatrení:  Ročníky, ktorých sa to týkalo, mali spojené 

vyučovacie hodiny  a preto im vyučovanie končilo skôr ako 14:15, čo znižuje čas na vydanie 

obeda žiakom končiacim o 14:15 hod.  

 

Podnet 20190916-2: 

Podnet na skrátenie intervalu zapísania hodnotenia žiaka do elektronickej žiackej knižky, aby 

žiak a rodič mal spätnú väzbu čo najskôr po udelenom hodnotení (známke). 

Riaditeľ školy informoval o prijatom opatrení: Uložil vyučujúcim povinnosť zapísať hodnotenie 

žiaka do 7 dní (kalendárnych) od dátumu, kedy sa hodnotenie žiaka uskutočnilo. 

 

Podnet 20190916-3 

Neprimerané správanie sa niektorých pedagógov voči žiakom počas vyučovacích hodín.  

Riaditeľ školy informoval o prijatom opatrení: So spomínanými vyučujúcimi bol realizovaný 

pohovor a hospitácie ich vyučovacích hodín.  

Predseda rodičovského združenia skonštatoval, že postoj školy k podnetom bol adekvátny.  
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Bod 3. zasadnutia rady: 

Prerokovanie návrhov a podnetov rodičov 

Poznámka: Návrhy rodičov sú anonymizované pre obavu z odvetnej činnosti a diskriminácie 

páchanej na žiakoch. 

 

Podnet 20200916-1: 

Rodičia požadovali viac informácií o podmienkach poistenia žiakov (poistenie proti krádeži 

vecí žiakov).  

Návrh opatrenia: Rodičovská rada prosí vedenie školy o zverejnenie konkrétnych informácií 

o poistnom krytí na webovej stránke školy.  

Zároveň členovia rodičovskej rady hlasovaním jednohlasne súhlasili s tým, aby poistné za 

žiakov bolo vyplatené z finančných prostriedkov rodičovskej rady.  

 

Podnet 20200916-2: 

V niektorých triedach sa často menia vyučujúci jednotlivých predmetov, čo niektorí žiaci aj 

rodičia vnímajú negatívne.  

Riaditeľ školy vysvetlil, že zmeny závisia od úväzkov jednotlivých učiteľov, ale vyučujúci 

v triedach sa menia aj zámerne. Zároveň dodal, že Gymnázium na ul. Kukučínova v Poprade 

je školou s najotvorenejším výberom predmetov.  

Návrh opatrenia: Vedenie školy sa bude snažiť dodržať zásadu, aby daný vyučujúci učil daný 

predmet v triede aspoň dva roky za sebou.  

 

Podnet 20200916-3: 

Umožniť žiakom zúčastniť sa prezentácií, resp. Dní otvorených dverí na vysokých školách.  

Návrh opatrenia: Žiaci sa môžu takýchto akcií zúčastniť individuálne podľa ich záujmu, škola 

bude akceptovať takúto účasť žiaka s ospravedlnením od rodiča.  

 

Podnet 20200916-4: 

Niektorí žiaci by privítali viac hodín slovenského jazyka.  

Riaditeľ školy vysvetlil, že počet týždenných hodín jednotlivých predmetov sa riadi Štátnym 

vzdelávacím programom. Okrem toho sú k dispozícii tzv. disponibilné hodiny, ktoré však škola 

využíva na posilnenie prírodných vied a cudzích jazykov, prípadne na rôzne semináre.  

Poznámka riaditeľa školy: Disponibilná hodina slovenského jazyka literatúry je pridaná vo 4. 

ročníku a oktáve. V rámci voliteľných predmetov si žiaci môžu zvoliť literárny seminár v 3. 

ročníku a septime a seminár zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku a oktáve.  

 

Podnet 20200916-5: 

Rodičia sa informovali o vyučujúcom španielskeho jazyka.  

Riaditeľ školy vysvetlil, že zámerom školy do budúcna je, aby cudzie jazyky vyučovali rodení 

používatelia týchto jazykov. V prípade španielskeho vyučujúceho sa momentálne čaká na 
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schválenie jeho pracovných víz. Taktiež doplnil, že druhý cudzí jazyk je orientovaný skôr na 

jeho praktické používanie.  

 

Podnet 20200916-6: 

Rodičia žiakov končiacich ročníkov sa informovali o konaní stužkových slávností, keďže 

pandemická situácia sa mení.  

Návrh opatrenia: Riaditeľ školy odporučil zabezpečiť si miestnosti na stužkovú slávnosť. Ak sa 

tieto slávnosti nakoniec nebudú môcť konať, stužky budú žiakom odovzdané na pôde školy, 

prípadne v telocvični, v kinosále a pod. Všetko bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej 

situácie.  

 

Podnet 20200916-7: 

Rodičia žiakov prímy sa informovali, či žiaci, ktorí majú dvakrát ročne športové sústredenie, 

budú mať túto neúčasť na vyučovaní ospravedlnenú.  

Návrh opatrenia: Riaditeľ školy odporučil rodičom požiadať o uvoľnenie takýchto žiakov 

z vyučovania, no pripomenul, že najdôležitejšie sú ich vzdelávacie výsledky.  

 

Podnet 20200916-8: 

Niektorí žiaci majú v rozvrhu NBV až 8. hodinu, čo im však nevyhovuje z dôvodu vyučovania 

na jazykovej škole od 14.30 hod.  

Návrh opatrenia: Umiestnenie tejto hodiny v rozvrhu je technický problém, ktorý sa inak nedá 

vyriešiť. Vedenie školy sa bude snažiť nájsť iné riešenie – napr. žiakom, ktorých sa to týka, 

bude p. katechétka zadávať úlohy dištančnou formou.  

 

Na konci zasadnutia rodičovskej rady informoval riaditeľ školy prítomných rodičov 

o výsledkoch volieb do Rady školy. Na triednych schôdzkach prítomní rodičia za 

zástupcov rodičov v Rade školy zvolili A. Kisku, V. Tobisa a J. Závadského.  

 

 

Bod 4. zasadnutia rady: 

Ukončenie zasadnutia rady 

Predseda rodičovského združenia poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 

zasadnutie rodičovskej rady. 

 

 

 


