
Rodičovské združenie pri GPUK, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 

 

ZÁPISNICA 

z Rodičovskej rady zo dňa 17.9.2018 

 

Zapísal: Ing. Františka Kleinová 

Kontroloval: prof. Ing. Ján Závadský, PhD. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny – príloha č.1 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda RZ  Prof. Ing. Ján Závadský, PhD , privítal nových 

členov. 

 

2. Otvoril diskusiu. 

Podnety: 

- I.C : pripomienka na stužkové ukončenie štúdia a spoločné slávnostné 

odovzdávanie maturitných stužiek v rovnaký deň pre všetky triedy 

Vysvetlenie riaditeľa: takýmto spôsobom budú mať stužkovú slávnosť všetci 

štvrtáci v jeden deň a žiaci nebudú mať toľko vymeškaných seminárov. Nakoľko si 

v štvrtej triede študenti vyberajú semináre podľa záujmu o VŠ tak všetky triedy 

majú zmiešané vyučovanie a takmer celý mesiac , práve kvôli stužkovým by bolo 

vyučovanie neúplné . Termín stužkovej slávnosti je vždy určený v I. triede, teda 

v dostatočnom predstihu. 

- TERCIA : tr. Učiteľ učí len jednu polovicu triedy a tak je obava zo strany rodičov , 

že študenti , ktorí nemajú vyučovanie s triednym stratia s ním bližší kontakt.  

Riaditeľ preverí daný stav a sa pokúsi o nápravu (zmena rozvrhu) 

- II.B : požiadavka na skvalitnenie stravy a väčšiu pestrosť 

Už prebehla komunikácia riaditeľa s majiteľom jedálne kvôli pestrosti stravy 

(ponuka zeleniny, ovocia ) 

Informácie riaditeľa :  

- kvarta už bude robiť monitor tak ako deviataci v ZŠ. 

- Priorita školy je mať kvalitný a vyrovnaný učiteľský zbor a tak dosahovať vysokú 

kvalitu výučby 

- Riaditeľ poprosil rodičov o spoluprácu v tomto smere, aby v prípade nespokojnosti 

s vyučovacím procesom prišli s pripomienkami priamo za riaditeľom, aby sa 

opodstatnené požiadavky čo najskôr implementovali do vyučovacieho procesu 

- Riaditeľ oboznámil rodičov s pravidelnými kontrolami na vyučovaniach 

- Po ukončení štúdia štvrtáci píšu spätné väzby na učiteľov a celkový vyučovací 

proces 

 

3. Poďakovanie riaditeľa za príspevky rodičov formou 2% z dane 

 

4. Predseda RZ poďakoval zúčastneným a ukončil zasadnutie. 

 

 


