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Gymnázium Leonarda  Stóckela,  Jiráskova 176, 085 01 Bardejov 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Rodičovskej rady pri Gymnáziu L. Stóckela,  

 zo dňa: 24.09.2020 

 

Na Rodičovskej rade sa zúčastnilo: vedenie školy (p. riaditeľka Mgr. Gombošová 
A., zástupkyňa riaditeľky RNDr. Mikitová R. a nepedagogický zamestnanec Ing. Saxunová 
E.) a zástupcovia za rodičov jednotlivých tried (viď. menovitý zoznam – príloha č.  1) 

Svoju neúčasť ospravedlnil Ing. M. Matys – predseda Rodičovskej rady pri GLS 
a poveril svojim zastupovaním p. A. Tančinovú.  

 

 

Program rokovania Rodičovskej rady pri Gymnáziu L. Stóckela 

1. Otvorenie 

2. Informácia o organizácii šk. roku 2020/2021 

3. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v šk.r. 2019/2020 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

K bodu 1. 

Rodičovskú radu pri Gymnáziu L. Stóckela otvorila a celý priebeh Rodičovskej rady 

viedla p. A. Tančinová. Neskôr odovzdala slovo p. Ing. E. Saxunovej, ktorá informovala 

prítomných o fondoch IUVENESFOND, n.f. a IUVENES pri GLS, n.f.  

- obidva fondy majú neziskový charakter 

- k dnešnému dňu sú zriadené a platné obidva fondy 

- platnosť fondu IUVENES pri GLS, n.f. končí k 31.12.2020 

- fond IUVENESFOND, n.f ostáva naďalej v platnosti 

- finančné prostriedky z fondu IUVENES pri GLS, n.f. sa preklopia ku dňu splatnosti 

do fondu IUVENESFOND, n.f 

- návrh a čerpanie obidvoch fondov, viď príloha č.2 
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K bodu 2. 

K bodu 2. prítomných informovala p. riaditeľka Mgr. Gombošová 

- V školskom roku 2020/2021 na Gymnáziu L. Stóckela na štúdium nastúpilo 512 

žiakov (o 31 žiakov menej oproti roku 2019/2020, z dôvodu nariadenia VÚC: 

v šk. roku 2020/2021 v I. ročníku sme mohli otvoriť len 4 triedy, nie 5 tried ako 

po minulé roky) 

I. ročník:    3 triedy a 1 trieda bilingválna 

II. ročník:    3 triedy a 1 trieda bilingválna 

III. ročník:    4 triedy a 1 trieda bilingválna 

IV. ročník:    4 triedy a 1 trieda bilingválna 

V. ročník:    1 trieda bilingválna 

 

- Učiteľský zbor: Nástup na starobný dôchodok: RND. T. Prextová 

    Nástup na materskú dovolenku: Mgr. S. Mackaničová 

 

- Plánované aktivity na školský rok 2020/2021: viď príloha č. 3 

(VÚC zrušila do konca roka 2020 všetky zahraničné cesty - všetky preddavky na 

cesty nám boli vrátene) 

Všetky aktivity od januára/2021 do júna/2021 zatiaľ plánujeme, priebežne 

budeme informovať o ich uskutočnení, vzhľadom k epidemiologickej situácii na 

Slovensku a v zahraničí.  

 

- Schválené projekty: Erazmus – Mobilita žiakov 

                                       Erazmus – pre učiteľov 

 

- Určite zrušené aktivity  – Stužkové na školský rok 2020/2021 (Slávnostné 

odovzdávanie maturitných stužiek sa bude konať na Mestskom úrade 

v Bardejove, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov a to:  

Trieda IV. A dňa 16.11.2020 

Trieda IV. B dňa 20.11.2020 

Trieda IV. C dňa 16.10.2020 

Trieda IV. D dňa 30.10.2020 

Trieda V. G  dňa 23.10.2020) 

-  Školský študentský ples  

- Ples priateľov a rodičov školy  

-  Škola od septemra/2020 sa riadi  prísnymi hygienickými pokynmi  nariadenými 

VÚC (dodržiava sa semafor pre Covid 19, ranný filter, sú zriadené dva vstupy do budovy 

školy, žiaci sa učia v odborných učebniach podľa jednotlivých tried, uplatňuje sa princíp  

ROR (rúško, odstup, ruky), skrátené vyučovacie hodiny na obed, jedáleň je presne 

načasovaná pre jednotlivé ročníky a iné.) 
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Ospravedlnenie žiakov z vyučovacieho procesu: potvrdenka od lekára, karanténa 

(nariadenie od hygieny alebo obvodného lekára) a tiež na žiadosť rodiča u triedneho 

učiteľa. Ak je študent doma dlhšie ako tri kalendárne dní, pri nástupe na vyučovací 

proces je povinný doniesť tlačivo o bezinfekčnosti prostredia (viď. príloha č.4 – 

nachádza sa aj v aplikácií Edupage).  

Ak sa potvrdí aspoň u jedného žiaka v triede pozitívny výsledok na Covid 19 – trieda 

ostáva v domácej karanténe, prechádza na dištančné vzdelávanie, aj učitelia, ktorí učili 

v takej triede sú karanténe a idú na testovanie. 

Zákaz vstupu do budovy školy cudzím osobám  

(rodič študenta Inštitútu cudzích jazykov odvedie študenta pred bránu školy, vstupuje 

do budovy len študent)  

 - Telesná výchova zatiaľ prebieha na ihrisku pri škole, na ihrisku pri I. ZŠ, v exteriéri 

do 30.9.2020, z dôvodu celkovej rekonštrukcie telocvične a tiež  na Krytej plavárni 

v Bardejove.  

 

K bodu 3. 

K bodu 3. informovala prítomných zástupkyňa riaditeľky RNDr. Mikitová R. 

- V školskom roku 2019/2020 na Gymnáziu L. Stóckela študovalo 543 žiakov (2 

žiačky prestúpili na inú školu a 1 žiačka pristúpila na GLS).  

- Tento školský rok bol výnimočný oproti iným školským rokom, z dôvodu 

epidemiologickej situácií na Slovensku. 

- Celkový prospech:  oproti prvému polroku si každá trieda zlepšila prospech. 

- Dochádzka: polovičný pokles oproti prvému polroku. 

- V druhom polroku vyučovací proces prebiehal cez aSc EduPage (komplexný 

informačný systém pre materské, základné, stredné a umelecké školy, ide 

o proces výučby do on-line prostredia), ten prebehol bez nejakých veľkých 

komplikácii. 

- Známkovanie: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný a absolvoval. 

- Maturita: tento rok sa maturovalo administratívne (študenti nematurovali ústne 

a známka z maturitného predmetu sa vyčíslila priemerovo za celé štúdium 

z maturitného predmetu), nespokojní s výslednou maturitnou známkou a žiaci 

prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku - 10 žiakov (umožnené ústne 

preskúšanie – 9 žiakov s výsledkom výborný, 1 žiak s výsledkom chválitebný). 

- Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa konali tiež administratívne.  

- 94,2 % našich absolventov úspešne prijatých na vysoké školy (3 žiaci 

nepodali prihlášky na vysokú školu, z toho najviac bolo prijatých na Prírodné 

vedy, pri výbere vysokých škôl prevažovali slovenské vysoké školy, 22 
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absolventov chce zahájiť v novom školskom roku svoje štúdiom v Českej 

republike). 

 

- Z technického vybavenia: 

- Za školský rok 2019/2020 sa vymenili okná na všetkých WC miestnostiach 

v pivničných priestoroch. 

- Sanácia omietky v knižnici, maľovanie knižnice. 

- Nová bránička pri školskej jedálni zabezpečená kamerovým systémom. 

- Zrekonštruované, ostierkované pivničné priestory. 

- Prebieha rozsiahla rekonštrukcia telocvične, kolaudácia plánovaná na koniec 

októbra. 

K bodu 4. 

Bod 4.  rozpravu viedla p. riaditeľka Mgr. Gombošová 

Voľba predsedu rodičovskej rady. 

- Volebná komisia pozostávala z: RNDr. Mikitovej R.,  Mgr. Gombošovej A.  

- Volilo sa zakružkovaním kandidáta za predsedu rodičovskej rady. 

- V prvom kole:  po jednom hlase získali: Mgr. Z. Šinaľová, Mgr. D. Selmani, Mgr. S. 

Barančíková, Mgr. S. Sosenková, Ing. J. Kuľka a Mgr. Ľ. Prokopčáková 

                             po dva hlasy získali: Ing. arch. A. Klimeková a Mgr. F. Kuľka  

      po tri hlasy získali: Ing. J. Klebanová a A. Tančinová. 

- V druhom kole, pre rovnosť hlasov sa losovaním predsedom rodičovskej rady 

stala A. Tančinová.  

- Plánované celoškolské rodičovské združenie. Hlavným cieľom – voľba do rady 

školy. 

- Všetky triedne rodičovské združenia sa budú konať 7.10.2020. 

 

K bodu 5. 

Záverom sa diskutovalo o periodicite stretávania sa a náplni rodičovskej rady 

a poďakovalo sa všetkým zúčastnením. 

   

 

Zápisnicu odovzdala: Ing. Jana Klebanová 

Zápisnicu schválila: Mgr. Alena Gombošová  

 


