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Rodičovské združenie  

pri Gymnáziu Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

Rodičovská rada  

 

ZÁPISNICA 

z rokovania rodičovskej rady* zo dňa 16.9.2019 

(*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: 

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady 

Predseda rodičovského združenia vyhodnotil mieru plnenia úloh, ktoré boli prijaté na 
predchádzajúcom zasadnutí rodičovskej rady. Konštatoval, že všetky úlohy boli splnené, čo 
potvrdil aj riaditeľ gymnázia. 

Návrh na nové opatrenia: Nie 

 

Bod 2. zasadnutia rady: 

Voľba tajomníka rodičovského združenia 

Predseda rodičovského združenia informoval rodičovskú radu o tom, že funkcia tajomníka 
zanikla Ing. Františke Kleinovej z dôvodu, že už nie je rodičom žiadneho žiaka gymnázia. 
Predseda združenia vyzval členov rady na návrh tajomníka a jeho zvolenie. 

Výsledok hlasovania: Rodičovská rada schválila za tajomníka rodičovského združenia Mgr. 
Zuzanu Čopíkovú (Prima).  

 

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 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. 

Návrh opatrenia: Ročníky, ktoré majú semináre, majú spojené vyučovacie hodiny  a preto im 
vyučovanie končí skôr ako 14:15, čo znižuje čas na vydanie obeda žiakom končiacim o 14:15 
hod. (zodpovedá riaditeľ gymnázia/opatrenie už bolo implementované). 
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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). 

Návrh opatrenia: Uložiť vyučujúcim povinnosť zapísať hodnotenie žiaka do 7 dní 
(kalendárnych) od dátumu, kedy sa hodnotenie žiaka uskutočnilo (zodpovedá riaditeľ 
gymnázia v termíne od 1.11.2019). 

Podnet 20190916-3 

Čas na presun žiakov z budovy gymnázia do telocvične je nedostatočný a preto žiaci môžu 
meškať na vyučovanie, čo môže spôsobiť neospravedlnenú hodinu zapísanú vyučujúcim. 

Návrh opatrenia: Objektívne vyhodnotiť čas potrebný na presun medzi objektmi (zodpovedá 
riaditeľ gymnázia/opatrenie bolo vykonané s výsledkom, že čas na presun je dostatočný). 

Podnet 20190916-4 

Zástupcovia rodičov troch tried podali sťažnosť na dvoch učiteľov pre odbornú nespôsobilosť 
na výučbu niektorých cudzích jazykov a predmetov a mali výhrady voči prejavom správania sa 
vyučujúceho, ktoré sú neprimerané vzhľadom na status stredoškolského učiteľa 
a reprezentáciu dobrého mena gymnázia. 

Návrh opatrenia: Preveriť opodstatnenosť podnetov a v prípade jeho potvrdenia prijať 
opatrenia na zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu (zodpovedá riaditeľ gymnázia 
v termíne do 30.10.2019). 

 

Bod 4. plenárneho zasadnutia: 

Diskusia a ukončenie zasadnutia rady 

V diskusii odpovedal riaditeľ gymnázia na dodatočné otázky, ktoré neboli predmetov rokovania 
bodu 3 zasadnutia rady. Po diskusii predseda rodičovského združenia poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie rodičovskej rady. 

 

 

 


