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Zasadnutie 

Rady RZ pri Gymnáziu Cyrila Daxnera 

vo Vranove nad Topľou 
 

Termín:  25.11.2020 v čase 16:00 – 17:00 

Forma:   dištančná – online meeting MS Teams 

Prítomní:  všetci predsedovia tried 

 

Programu:  1. Otvorenie, predstavenie nových členov rady  (za 1. ročník)  

2. Voľba predsedu RRZ pre GCD, aktualizácia komisií 

3. Dištančné vzdelávanie na GCD – zhodnotenie, pripomienky 

   4. Zhodnotenie školského roka 2019/2020 – správa o VVV školy,  

    výsledky školy, úspešnosť prijatia na VŠ 

   5. Vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov v školskom roku  

                                        2019/2020 a návrh rozpočtu zo strany školy pre 2020/2021 

   6. Rodičovský príspevok v školskom roku 2020/2021 

   7. Školský poriadok v školskom roku 2020/2021 

   8. Projekty školy 

   9. Aktuality, diskusia 

   10. Záver  

 

Bod 1: Riaditeľka školy predstavila nových členov rady – predsedov tried 1. ročníka, ktorí 

boli zvolení na triednych online RZ v 1. ročníku. 

Bod 2: Predsedníčka rady p. Terifajová už nie je členkou RZ, už nemá deti na škole, preto 

treba zvoliť nového predsedu rady. Verejnou voľbou bol zvolený nový predseda Rady RZ – 

Ing. Alfonz Kobielsky (2.A) 

 

Bod 3: riaditeľka zhrnula zásady dištančného vzdelávania GCD – minimum 50% hodín 

online, učí sa podľa RH, výchovy len dištančne, žiaci majú riadny pracovný režim od rána, 

využívajú sa MS Teams Zoom, Edupage, ďalšie platformy, hodnotenie prebieha tiež, 

vyjadrila spokojnosť s prácou žiakov, vyzvala na diskusiu a pripomienkovanie – aj na 

triednych RZ. Informície budú medializované v regionálnych médiách aj na webe školy. 

P. Pawlak poďakovala vyučujúcim 4. ročníka za ich mimoriadne nasadenie pri príprave 

maturantov, nie 100% ale 500%-né pracovné nasadenie.   

                                                                                                                                                             

Bod 4: riaditeľka školy informovala zdieľaním dokumentov o obsahu správy -  

konkretizovala dosiahnuté výsledky školy v šk. roku 2019/2020, výsledky školy v INEKO 

ako veľmi dobré, prijatie na VŠ 97% - výborné výsledky. Celá správa bude zverejnená na 

webe školy. 

Ing. Kobielsky gratuloval k dosiahnutým výsledkom a poprial škole ďalšie. 

 

Bod 5 a 6: Riaditeľka zdieľala vyúčtovanie rozpočtu RZ 2019/2020. Pred zasadnutím dostali 

členovia rady mailom vyúčtovanie 2019/2020  aj návrh nového rozpočtu pre školu. 

Bola navrhnutá suma dobrovoľného príspevku 11€ na žiaka a rok – zníženie, lebo v rozpočte 

je zostatok viac ako 3000€, v čase dištančného vzdelávania sa rozpočet na cestovné nečerpá a 
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ani sociálna situácia všeobecne nie je pre mnohých jednoduchá. Rodičia sa pýtali (p. Tirpák), 

či škole bude stačiť táto čiastka – riaditeľka predpokladá, že áno.  

Dobrovoľný príspevok vo výške 11€ aj návrh rozpočtu rada schválila. Pri prevode treba 

v poznámke uviesť triedu, priezvisko a meno žiaka. 

 

Bod 7: riaditeľka informovala o jedinej zmene ŠP – povinnosti žiakov v čase dištančného 

vzdelávania. ŠP je na webe školy www.gcd.sk.  

 

Bod 8: Riaditeľka informovala o projektoch školy – Erasmus+, IT Akadémia, Inovatívne 

vyučovanie na GCD – rozvoj čitateľskej, finančnej, prírodovednej gramotnosti žiakov. 

Aktivity školy sú bohaté a prebiehajú aj online.  

 

Bod 9: riaditeľka v aktualitách informovala o rokovaní OŠ PSK s krajskými poslancami 

a riaditeľmi strených škôl prostredníctvom prezentácie. Gymnázium dostalo počet 84 žiakov 

pre budúci 1. ročník v školskom roku 2021/2022, teda o 1 žiaka viac ako to bolo pre súčasný 

1. ročník (83), a to napriek tomu, že v kraji končí o 330 žiakov menej. O GCD bol veľký 

záujem – celkovo sa uchádzalo 151 žiakov na 83 miest.  

Do diskusie sa zapojil p. Maťaš, zhrnuli sa informácie. 

 

Bod 10: rokovanie trvalo 58 minút, riaditeľka poďakovala za spoluprácu a poprosila, aby 

predsedovia informovali svoje triedne RZ o rokovaní na triednych zasadnutiach RZ, ktoré sa 

uskutočnia v nasledujúcich dňoch v 2. – 4. ročníku. 

 

Dňa 25.11.2020 

Zapísala: L. Pawlak 


