
Zasadnutie Rodičovskej rady                                                                                                               21.10.2021 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Spojenej škole, Dominika Tatarku  

4666/7 v Poprade, konanej dňa 19.10.2022 /streda/ / o 16. 30 hod.  

v hlavnej budove gymnázia na Ul. D. Tatarku v učebni č. 48. 

 

Celkový počet rodičov: 42 

Prítomní : 26 (podľa prezenčnej listiny) 

Zasadnutie sa zúčastnilo 26 zástupcov rodičov tried Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7 v 

Poprade. Zasadnutie bolo uznášania schopné.  

Program schôdze: 

1. Otvorenie, úvod. 

2. Doplnenie výboru Rady rodičov pri Spojenej škole, D. Tatarku v Poprade. 

3. Správa o hospodárení  Rodičovského združenia  za školský rok 2021/2022. 

4. Schválenie rodičovského príspevku.  

5. Návrh rozpočtu rodičovského združenia v školskom roku 2022/2023. 

6. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022- riaditeľka 

školy. 

7. Rôzne. 

K bodu 1/  Otvorenie, odsúhlasenie programu zasadnutia.   

Zasadnutie Rodičovskej rady (Rodičovská rada ďalej len „RR“) otvoril p. Mgr. Radovan Ilavský, MBA, 

predseda RZ, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Hlasovalo sa za predložený 

program zasadnutia. 

Uznesenie: 

Hlasovanie: Za všetci, proti 0, zdržalo sa 0 

Prítomní schválili program zasadnutia Rodičovskej rady. 

 

K bodu 2/ Doplnenie výboru Rady rodičov pri Spojenej škole, D. Tatarku v Poprade.  

Predsedajúci oboznámil prítomných s funkciou RR, ktorou je cez jej členov informovať ostatných 

rodičov na triednych RZ Spojenej školy, D. Tatarku v Poprade o tom, čo sa preberá na zasadnutí RR. 

Najvyšším orgánom RR je členská schôdza RR, ktorá je tvorená zo zástupcov všetkých členov RZ. 

Predseda, podpredseda a hospodár je výkonným orgánom RZ. Kontrolným orgánom RZ je revízna 

komisia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá RR. 

Pani Ing. Kamila Pazúrová sa svojej doterajšej funkcie hospodárky RR vzdáva. Na uvoľnenú pozíciu  

predseda navrhol pani Ing. Evu Földešovú.  

Hlasovanie:   za:   všetci     proti: 0,       zdržali sa: 0 

V súlade s výsledkom hlasovania sa konštatuje, že navrhnutá členka RZ bola jednohlasne schválená. 

K bodu 3/ Správa o hospodárení RZ za školský rok 2021/2022. 
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Hospodárka RR p. Ing. Kamila Pazúrová oboznámila prítomných o výsledkoch správy o hospodárení 

RZ za školský rok 2021/2022 a informovala prítomných o tom, že príjem školy sa skladá z troch 

zložiek: 

1. Fond rodičovského združenia – využíva sa na školské akcie a je vo výške 8,- Eur/za rodinu; 

2. Fond rozvoja školy – využíva sa najmä na nákup techniky do školy a je vo výške 12,- Eur/žiak; 

3. Príjmy z 2% daní – za rok 2019 vo výške 4192,- Eur, za r. 2020 k 31.8.2021 vo výške 6.143,- 

Eur. Suma zatiaľ nie je finálna. Tieto financie škola tiež využíva na výpočtovo-technické 

vybavenie. V predchádzajúcom školskom roku sa vzhľadom na situáciu veľa aktivít nekonalo, 

tak sa prostriedky pre školské aktivity využijú keď bude situácia priaznivejšia. 

Podrobný prehľad o hospodárení je prístupný na požiadanie k nahliadnutiu. 

Predsedníčka revíznej komisie pani Ing. Lenka Adamkovičová informovala, že sa revízna komisia 

stretla za účelom overenia správy a prehlasuje, že čerpanie v školskom roku 2021/2022 prebehlo 

v zmysle rozpočtu a účtovníctvo je vedené v zmysle platných právnych predpisov. 

Uznesenie: 

Hlasovanie: Za všetci, proti 0, zdržalo sa 0 

V súlade s výsledkom hlasovania sa konštatuje, že správa bola jednohlasne schválená. 

K bodu 4/ Schválenie rodičovského príspevku.   

Predsedajúci zasadnutia predniesol návrh odsúhlasiť rodičovský príspevok vo výške 20,- Eur/ za žiaka 

na škol. rok. Zároveň vysvetlil, že sa tento príspevok skladá z dvoch častí, a to 8,- Eur/za rodinu a 12,- 

Eur/za žiaka, čo znamená, že ak má v škole rodina 2 a viac detí, tak tých 8,- Eur hradí len raz.  

Bol prednesený aj návrh na odpustenie 12,- Eur za žiaka, ktorého rodičia sú v hmotnej núdzi. 

Odpustenie by bolo realizované na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka. 

Uznesenie: 

Hlasovanie: Za všetci, proti 0, zdržalo sa 0 

V súlade s výsledkom hlasovania sa konštatuje, že návrhy boli jednohlasne schválené. 

K bodu 5/ Návrh rozpočtu v školskom roku 2022/2023. 

Návrh rozpočtu na školské aktivity žiakov v školskom roku 2022/2023 predniesla p. riaditeľka 

RNDr. Mária Vojtaššáková. V úvode privítala zúčastnených  a poprosila odovzdať poďakovanie 

ostatných rodičom za ich príspevok 2% daní. Návrh rozpočtu p. riaditeľka predniesla podľa 

jednotlivých organizačných zložiek a sekcií školy, zároveň uviedla, že rozpočet sa vypočítava podľa 

počtu detí a odpočítava sa 20% (nie každý žiak/študent sa zúčastní podujatia/ školskej akcie). Návrh 

rozpočtu obsahuje výdavky na rôzne kultúrne, športové, súťažné aktivity v rámci školy, prácu 

s talentovanou mládežou, cestovné a odmeny žiakov. Podrobný prehľad návrhov rozpočtu bude po 

schválení dostupný na webovej stránke školy. 

Prezentovaná bola aj žiadosť Žiackej školskej rady, ktorá žiada o príspevok vo výške 200,- Eur, ktorý 

chce použiť na svoje školské aktivity.   
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Uznesenie: 

Hlasovanie: Za všetci, proti 0, zdržalo sa 0 

V súlade s výsledkom hlasovania sa konštatuje, že návrhy boli jednohlasne schválené. 

K bodu 6/ Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022- riaditeľka 

školy. 

Zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022 predniesla p. riaditeľka 

školy. Úvodom stručne charakterizovala školu, jej dve organizačné zložky – gymnázium a základnú 

školu, bližšie informovala o 4-ročnom, 8-ročnom a bilingválnom slovensko-nemeckom štúdiu 

gymnázia, ako aj o školskom klube detí a školských jedálňach s kuchyňami v oboch budovách školy. 

Škola má spolu 45 tried, ktoré v minulom roku navštevovalo 1080 žiakov a okrem 88 slovenských 

učiteľov v bilingválnej časti vyučovali 7 lektori z nemeckých gymnázií, ako aj 48 nepedagogických 

zamestnancov.  

Riaditeľka školy vyzdvihla špecifiká školy: 

- bilingválnu slovensko-nemeckú sekciu gymnázia – medzinárodná dohoda; 

- integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením – žiaci so ŠVVP – zameranie na telesný 

postih žiakov – rehabilitačné miestnosti školy; 

- vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti – maturitné skúšky, Testovanie 5 a 9, 

100% úspešnosť prijatia absolventov na VŠ, úspechy v predmetových olympiádach – aj na 

celoslovenskom kole; 

- medzinárodné projekty, výmenné pobyty triednych kolektívov so žiakmi zo SRN, netradičné 

školské aktivity: Deň vedy, Mediálne dni žiakov, divadelné predstavenia, príprava 

talentovaných žiakov na predmetové olympiády, študentský ples, ... 

V škole sa v školskom roku 2021/2022 zaviedol elektronický spôsob odhlasovania/prihlasovania 

z obedov, zavedenie čipov pre dochádzku žiakov, zlepšila sa komunikácia učiteľ – žiak, učiteľ – rodič 

cez aplikáciu EduPage. 

Zápis do základnej školy  – počet zapísaných žiakov v počte 44 žiakov v dvoch triedach.  

Prijímacie skúšky do gymnázia - 4-ročné štúdium gymnázia 52 žiakov, 8-ročné štúdium gymnázia 48 

žiakov, bilingválna sekcia gymnázia 52 žiakov.  

Dištančné vzdelávanie – usmernenia vyhlásené ministerstvom školstva SR, do karantény odchádzali 

žiaci, ktorí mali pozitívny test na COVID-19 a žiaci z ich úzkeho kontaktu. Vyučovanie prebiehalo 

zmiešaným (hybridným) spôsobom, v ktorom časť triedy bola v škole a učila sa prezenčne, časť triedy 

sa učila cez aplikácie ZOOM alebo TEAMS dištančne. Z dôvodu pozitivity učiteľov na COVID-19 a ich 

karantény sa často menil rozvrh hodín. Klasifikácia žiakov prebiehala podľa dohodnutým pravidiel, len 

výchovné predmety žiakov ZŠ neboli klasifikované.  

Mimoškolská činnosť – projekt „Spolu úspešnejší“ – hodiny doučovania; príprava žiakov na súťaže 

a predmetové olympiády; 

Materiálno-technické vybavenie – projekt „Modernejšia škola“ – vytvorenie oddychových zón pre 

žiakov; modernizácia školských kuchýň – zakúpenie konvektomatov; nedostatky – chýba oplotenie 

školského areálu, externé športoviská; 
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Personálna politika – projekt ERAZMUS+ - metodické a jazykové pobyty učiteľov v zahraničí; dotazník 

na hodnotenie RŠ a ZRŠ; 

 

Písomné a ústne maturitné skúšky prebehli prezenčne. Jedna žiačka 4-ročného štúdia sa zo 

zdravotných dôvodov nezúčastnila ústnych maturitných skúšok v riadnom termíne. Vo všetkých 

predmetoch zmaturovali v mimoriadnom termíne v septembri 2022. 

Externé hodnotenie školy – organizácia INEKO (mimovládna nezisková organizácia) vyhodnotila našu 

školu na 11. miesto v SR a čo sa týka gymnázií v Prešovskom kraji na 2. miesto. 

Dobré výsledky školy: 

- maturitné skúšky, Testovanie 5 a 9, 100% prijatie absolventov na VŠ; úspechy žiakov 

v predmetových olympiádach a stredoškolských súťažiach – celoslovenské kolo, krajské kolo; 

Nedostatky a rezervy školy: 

- materiálno-technická oblasť – neoplotený školský areál; chýbajúce externé športoviská; 

vybavenosť učební počítačovou a didaktickou technikou; rýchly a spoľahlivý internet; 

K bodu 7/ Rôzne  

Predsedajúci informoval prítomných o tom, že sa škola chce registrovať do registra pre získanie 2% 

daní, tiež informoval o tom, že úrazové poistenie majú deti v spol. Generalli a platí aj počas školských 

akcií cez prázdniny. Ide o úrazové poistenie na Slovensku a v štátoch EÚ. 

Odhlasovanie žiakov z obedov prostredníctvom apl. EDUPAGE – už vyriešené. 

 

Záver: 

Rodičovská rada pri Spojenej škole, Ul. Dominika Tatarku v Poprade  

schvaľuje 

- pani Ing. Evu Földešovú do pozície hospodárky Rodičovskej rady Spojenej školy, D. Tatarku 

4666/7 v Poprade,  

- rodičovský príspevok na školský rok 2022/2023 vo výške 20 eur (8 eur na žiaka, 12 eur na 

rodinu), 

- rozpočet RZ v školskom roku 2022/2023, 

berie na vedomie: 

- správu o hospodárení  Rodičovského združenia  za školský rok 2021/2022, 

- zhodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022. 

 

V Poprade dňa 19.10.2022 
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Predsedajúci schôdzi :  

p. Radovan Ilavský         ......................................... 

 

Zapisovateľ :  

p. Budinská Eva          ......................................... 

 

Overil:  

       .......................................... 

 

Príloha: prezenčná listina, Stanovy Rodičovskej rady 

 

 

 

 


