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 Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 
 
DÁTUM ZASADNUTIA: 15. 4. 2016 
 
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 predseda R.R. Ing. Pavel Klučerovský. Prítomní boli pánom 

riaditeľom školy Ing. Slavomírom Kožárom v krátkosti informovaní o programe triednych aktívov, aby 
triedni dôverníci „kontrolovali“ triednych profesorov, či sa pridržiavajú uvedeného programu.  

 
K bodu č. 2:  
- Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár informoval prítomných o aktuálnych otázkach jednotlivých ročníkov 

v zmysle programu triednych aktívov. V tejto súvislosti o.i pripomenul slávnostné odovzdávanie 
maturitných vysvedčení ako aj pozvanie Majáles SPŠE Prešov. 

 
K bodu č. 3:  
- v rámci diskusie prítomní triedni dôverníci informovali o pripomienkach, ktoré vzišli z triednych 

aktívov. Problémy“ sa týkali hlavne nového spôsobu vzdelávania, s čím má veľa študentov 
predovšetkým II. ročníkov problém. K uvedenému problému sa vyjadrili prítomní zástupcovia školy 
s tým, že o.i. je cieľom, aby sa žiaci naučili učiť sa. 

- návrh rodičov, aby sa pri skrinkách v šatniach namontovali kamery 
- „problém“ s praxou žiakov II. a III. ročníkov – je veľmi ťažké nájsť vhodného zamestnávateľa a taktiež 

2.- strana. t.j. zamestnávateľ je zodpovedný za žiaka. K uvedenej záležitosti sa vyjadril Ing. Slavomír 
Kožár , že sa to bude riešiť... 

- veľká vďaka zástupcov rodičov za lyžiarsky zájazd – stmelenie kolektívov 
- „problém“ s anglickým jazykom – najlepší žiaci stagnujú, k čomu zástupcovia školy zaujali stanovisko 

( individuálny prístup k takýmto žiakom ) 
- požiadavka zástupcu rodičov I.A ,aby na praxi v škole bola obmena vyučujúcich 
 
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 R.R. 15.4.2016  

Overil Ing. Pavel Klučerovský predseda R.R. 18.4.2016  

Schválil Ing. Pavel Klučerovský predseda R.R. 18.4.2016  


