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 Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 
 
DÁTUM  ZASADNUTIA:          21. 04. 2017 
 
PRÍTOMNÍ:                                viď príloha 
 
PROGRAM:    
 

1. Otvorenie 
2. Informačný servis 
3. Diskusia 
4. Závery zo zasadnutia 

 
Rokovanie: 
 
K bodu č. 1:  

  Zasadnutie otvoril a hostí privítal riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár MBA, ktorý v krátkosti informoval 
prítomných o programe triednych aktívov, pričom o.i. podotkol, aby triedni dôverníci „ sledovali „ triednych 
profesorov, či sa pridržiavajú uvedeného programu. Následne predseda R.R. Ing. Pavel Klučerovský 
taktiež privítal prítomných triednych dôverníkov a pripomenul, že bude potrebné zvoliť nového člena 
výboru R.R.  

 
K bodu č. 2:     
  Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár, MBA Prezentoval jednotlivé body programu triednych aktívov 
a požiadal zástupcov tried, aby  rodičov v triedach  informovali o skutočnostiach , ktoré vzišli zo 
zasadnutia R.R. Taktiež informoval o skutočnosti, že študenti prvých ročníkov dostanú tzv. 
„Dotazníky klímy školy“, s výsledkami ktorých sa po vyhodnotení školským psychológom bude 
vedenie školy zaoberať. 
 
K bodu č. 3:  

 V rámci diskusie prítomní triedni dôverníci informovali o pripomienkach, ktoré vzišli z triednych aktívov. 
Pripomienky sa týkali o.i. neskorého zápisu známok do eln. triednych kníh, nepotrebnosť predmetu 
Robotika v I.A triede, príliš prísnej Telesnej výchovy, zbierania mobilov počas vyučovania , problém 
nadmerného užitia alkoholu na LVK v niektorých triedach, Autoškola počas vyučovania, Anglický jazyk 
veľmi teoretické_ málo komunikácie, ERASMUS – rodičia požadujú – aké bude poistenie resp. program. 
K tomuto bodu sa ihneď vyjadril p. riaditeľ Ing. Slavomír Kožár MBA, že rodičia budú pred odchodom 
podpisovať zmluvu s prílohou, kde bude všetko vysvetlené a upresnené. V závere pripomenul všetkým 
prítomným, že prostredníctvom komunikačného kanála dostanú tredni dôverníci návrhy riešení problémov 
a pripomienok, ktoré vzišli zo stretnutí rodičov vo všetkých triedach a s ktorými sa vedenie školy bude 
zapodievať s cieľom ich eliminácie.  
  

K bodu č. 4:  
Návrhy a pripomienky budú vedením školy prejednané s tým, aby sa „problémy“ eliminovali.  
 
Prílohy k zápisu zo stretnutia: 
Príloha č. 1:    Prezenčná listina 
Verifikácia zápisu zo zasadnutia 
 

                         

 Meno Funkcia Dátum Podpis 
Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor RR 21.04.2017  
Overil Ing. Pavel Klučerovský predseda RR 21.04.2017  
Schválil Ing. Pavel Klučerovský Predseda RR 25.04.2017  


