
ZÁPISNICA 

 

zo zasadnutiaRADYŠKOLY 

       Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach 
 

Dátum a miesto konania: 09.01.2020,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Aktuálne výzvy a príležitosti v materiálnom, personálnom a duchovnom  

    rozvoji školy 

4. Rôzne 

5. Záver 

  

 

K priebehu porady: 

 

Ad 1:  Zasadnutie RŠ otvoril predseda  Mgr. Martin Ilavský, ktorý privítal všetkých prítomných 

členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil Mgr. Ondrej Kolárovský. 

 

Ad 2:  Predseda RŠ prezentoval písomné stanovisko PK matematiky a informatiky 

vysvetľujúce dôvody výrazného zhoršenia percentilu školy z písomnej formy externej časti 

maturitnej skúšky za tento predmet. Stanovisko je prílohou k tejto zápisnici.  

V reakcii na toto stanovisko členovia RŠ odporučili, aby PK matematiky zvážila možnosť 

štandardizovaného testu pre všetkých študentov, ktorý by overil ako individuálne vedomosti 

a zručnosti, tak prípadné rozdiely a nedostatky medzi jednotlivými triedami. Tento test by bol 

daný študentom raz za rok, minimálne aspoň v 3. ročníku pred výberom seminárov do ďalšieho 

školského roka. Využitím takého testu by sa aspoň sčasti malo predísť skutočnostiam opísaným 

v stanovisku PK matematiky. RŠ taktiež odporučila členom PK matematiky 

školenie/vzdelávanie zamerané na typológiu úloh spojenú s EČ maturitnej skúšky z 

matematiky, ktoré by zlepšilo prípravu žiakov na maturitnú skúšku. 

 

Ad 3:  Riaditeľ školy informoval o úmysle vykonať v najbližšej budúcnosti zateplenie 

telocvične, ktoré by ukončilo rekonštrukčné práce na budove školy. Po príprave projektu 

plánuje osloviť firmu Izola, ktorá realizovala rekonštrukčné práce na ostatných častiach budovy 

školy. V reakcii na tento investičný úmysel členovia RŠ navrhli  a poverili riaditeľa školy, aby 

pri prejedávaní nájomnej zmluvy s vlastníkom budovy mestom Košice zabezpečil využívanie 

priestorov telocvične žiakmi a zamestnancami školy aspoň počas jedného poobedia v týždni.  

Ďalej riaditeľ školy predstavil potrebu rekonštrukcie kanalizácie v jedálni a potrebu zriadenia 

relaxačnej miestnosti, v ktorej by bolo umožnené zamestnancom ohriať si a konzumovať 

vlastné pokrmy mimo spoločných priestorov v zborovni.  

Zástupca žiakov Lukáš Kout poukázal na často opakovaný problém nedostatočného počtu 

ženských toaliet. 

 

 

  Ad 4: V bode Rôzne riaditeľ školy informoval o zrušení školského bufetu pre žiakov 

a zamestnancov školy z dôvodu nových administratívnych povinností ako je e-kasa 



a nerentabilnosti celého zabezpečenia tejto služby. Bufet v najbližšom období bude nahradený 

automatmi, ktoré budú poskytovať teplé a chladené nápoje, bagety a iné pochutiny.  

Členovia RŠ delegovaní zriaďovateľom pripomenuli, že súčasný cirkevný rok je rokom 

evanjelického školstva a požiadali riaditeľa školy o informácie ohľadne akcií a podujatí, na 

ktorých sa škola plánuje podieľať alebo ich bude sama organizovať.  

 

Ad 5:  Predseda RŠ v závere ukončil zasadnutie RŠ a poďakoval všetkým prítomným za ich 

účasť a taktiež za občerstvenie a pohostenie, ktoré zabezpečil riaditeľ školy pre prítomných.  

 

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy: 

 

1. RŠ poverila riaditeľa školy aby pri rokovaniach o podmienkach užívania priestorov 

telocvične na ďalšie obdobie školského roka 2020/2021 zabezpečil možnosť užívať 

telocvičňu školy pre vlastné aktivity školy aspoň počas popoludnia v týždni.  

 

 

 

 

V Košiciach 09. 01. 2020 

 

 

 

Zápisnicu overila: Mgr. Milana Kocková   ........................................ 

                            overovateľ       podpis 

 

 

Zápisnicu vyhotovil: Mgr.Martin Ilavský   .......................................... 

   zapisovateľ     podpis 
 


